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اأتقدم بخال�ص ال�شكر واالمتنان اإلى املراقبة 
الثقافية يف اإدارة م�شاجد حمافظة الفروانية.

واأ�ش��األ اهلل  اأن يبارك يف جهود 
االإخ��وة الباحثني يف اإدارة م�ش��اجد حمافظة 
الفروانية، �شائلاً املولى  اأن يجعل 
ما بذل��وا من اجلهد واملراجع��ات واملتابعة 

ح�شنة جارية لهم.
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 ، ل بن�ي آدم �ى، وفضَّ َعدُّ وال تحُ �ل ع�ى عب�اده بِنَِع�ٍم ال تحُ احلم�دحُ هلل ال�ذي تفضَّ
�ْكرا. ومن هذه النعم: نعمة اللسان التي  مهم عى س�ائر املخلوقات بام يستوجبحُ شحُ وكرَّ
امتنَّ هبا عى عباده يف قوله b: ﴿ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ ]البلد9-8[. 

د، وعى آله وصحبه أمجعني. الم عى نبيِّنا حممَّ الة والسَّ والصَّ

أما بعد:

  ،b هبا عى اإلنس�ان، به يذكر اهلل b ف�إنَّ اللس�ان من النِّعم العظيم�ة التي أنعم اهلل
وهو وس�يلة من وس�ائل التواصل بني البرش، ولكن خطره عظيم، فكام أنه يس�تعمل يف 
اخلري فهو يس�تعمل كذلك يف الرش فيكون من وس�ائل اإلض�الل عن احلق، والصد عن 
�بِّ  اهلداي�ة، والتحريش بني الن�اس، والتحريض عى الفتنة، واخلوض يف الباطل، والسَّ
واللعن، وقول الفحش، وبذاءة الكالم، واملخاصمة بالباطل، واملراء واجلدال، والكذب 
يف الق�ول واليمني، والوعد ال�كاذب، والغيبة والنميمة، واإلفك والبهتان، والس�خرية 
واالستهزاء، وإفشاء الرس، وكالم ذي الوجهني،  وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت 

إىل غري ذلك.

وآفاتحُ اللسان كثريٌة، وقد أوصلها اإلمامحُ الغزايل  يف ربع املهلكات من )اإلحياء( 
إىل عرشين آفة)١(. وقد اخرتتحُ َس�ْبًعا منها؛ لتفشيها وخطورهتا، وملا يندرج تت بعضها 
من صور متعددة، فبيَّنتحُ خطَر كلِّ واحدٍة منها، وآثاَرها، وس�بَل الوقاية والعالج منها، 

واعتنيتحُ بتخريج األحاديث وبياهنا، وأسأل اهلل تعاىل القبول.
)١( انظر: إحياء علوم الدين )١07/3-١63(.
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وال نجاة من آفات اللسان إال بالنطق باخلري أو الصمت. وقد جاء يف احلديث: ))من 
كان يؤم�ن ب�اهلل واليوم اآلخ�ر فليقل خي��ًرا أو ليصمت(()١(. فه�ذا احلديث املتفق عى 
صحت�ه ن�ص رصيح يف أنه ال ينبغي لإلنس�ان أن يتكل�م إال إذا كان ال�كالم خرًيا، وهو 

الذي ظهرت مصلحته للمتكلم)2(.

ْؤِذَي َأَحًدا من املسلمني بفعٍل وال َقْوٍل كام جاء يف احلديث:  ومن ش�أن املس�لم أن ال يحُ
عن عبد اهلل بن عمرو  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))املس�لم من َس�لَِم املس�لمون من لس�انه 
ويده، واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه(()3(. ويف رواية: عن أيب موسى  قال: قالوا يا 

رسول اهلل، أي اإلسالم أفضل؟ قال: ))من َسلَِم املسلمون من لسانه، ويده(()4(.

قال اإلمام النووي : »معناه: املس�لم الكامل، وليس املراد نفي أصل اإلسالم عن 
م�ن مل يكن هب�ذه الصفة، بل هذا كام يق�ال: العلم ما نفع، أو العامل زي�د، أي: الكامل أو 

املحبوب، وكام يقال الناس العرب، واملال اإلبل، فكله عى التفضيل ال للحرص«)5(.

وعب�د اهلل ب�ن مس�عود  ق�ال: س�ألت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقل�ت: يا رس�ول اهلل، أي 
األع�امل أفض�ل؟ قال: ))الصالة عىل ميقاهتا((، قلت: ثم ماذا يا رس�ول اهلل؟ قال: ))بر 
الوالدي�ن((، قل�ت: ث�م ماذا يا رس�ول اهلل؟ قال: ))أن َيْس�َلم الناس من لس�انك((، ثم 

سكت، ولو استزدته لزادين)6(.

)١( صحيح البخاري ]60١8، 60١9، 6١35، 6١36، 6١38، 6475[، مسلم ]47، 48[.
)2( انظر: الكبائر، للذهبي )ص:١27(.

)3( صحيح البخاري ]١0[. ويف رواية عند مسلم ]40[ عن أيب اخلري،  أنه سمع عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

 يقول: إن رجال سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أي املسلمني خري؟ قال: ))من سلم املسلمون من لسانه ويده((.
)4( صحيح البخاري ]١١[، مسلم ]42[. 

)5( رشح النووي عى صحيح مسلم )١0/2(.
اهليثمي  قال   .]4579[ اإليامن(  )شعب  يف  والبيهقي   ،]9802[ والطرباين   ،]760[ الشايش  أخرجه   )6(

)30١/١0(: »رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح غري عمرو بن عبداهلل النخعي، وهو ثقة«.
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وعن سفيان بن عبد اهلل الثقفي  قال: قلت: يا رسول اهلل حدثني بأمر أعتصم به، 
، َفَأَخَذ بلَساِن  َ اهللُ ثم استقم((، قلت: يا رسول اهلل ما َأْخَوفحُ ما َتَافحُ َعَلَّ قال: ))قل َربيِّ

َنْفِسه، ثم قال: ))هذا(()١(.

َم عليكم: عقوَق  وعن املغرية بن ش�عبة  عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن اهلل b َحرَّ
َه�ات، وَوْأَد البن�ات، وَمنًْع�ا وَه�اِت، وَكِره لكم ثالًث�ا: ِقيَل وَقال، وكثرة الس�ؤال،  اْلُمَّ

وإضاعة املال(()2(. 

ويف رواي�ة: ع�ن أيب هري�رة  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل يرىض لكم ثالًثا، 
ويكره لكم ثالًثا، فريىض لكم: أن تعبدوه، وال ترشكوا به شيًئا، وأن تعتصموا بحبل اهلل 

مجيًعا وال تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال(()3(.

قول�ه: ))وَك�ِره لك�م: ِقيَل وَقال(( ه�و اإلكثار من ال�كالم، واإلرج�اف، نحو قول 
الن�اس: ق�ال ف�الن، وفعل فالن، واخل�وض فيام ال ينبغ�ي)4(. وقيل: في�ه تنبيه عى ترك 

اخلوض يف أخبار الناس، وتتبع أحواهلم، وحكاية أقواهلم وأفعاهلم)5(.

وق�ال اب�ن عبد الرب : »وأما قوله: ))ويكره لكم قي�ل وقال(( فاملعنى يف قيل وقال     

وقال:   ،]24١0[ والرتمذي    ،]3972[ ماجه  وابن   ،]١54١8[ وأمحد   ،]١327[ الطياليس  أخرجه   )١(
ابن  أيًضا:  الثقفي« وأخرجه  اهلل  بن عبد  »حديث حسن صحيح، وقد روي من غري وجه عن سفيان 
كام  الذهبي،  ووافقه  وصححه،   ]7874[ واحلاكم   ،]6396[ )الكبري(  يف  والطرباين   ،]5699[ حبان 

أخرجه البيهقي يف )شعب اإليامن( ]4572[.
)2( صحيح البخاري ]١477، 2408، 5975، 6473، 7292[، مسلم ]593[.

)3( صحيح مسلم ]١7١5[. و))وَمنًْعا وَهات(( هنى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من احلقوق، أو يطلب 
ما ال يستحقه.

)4( انظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال )53١/6(، املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك )3١5/7(.
مرقاة  النووي عى صحيح مسلم )١١/١2(،  للقايض عياض )293/5(، رشح  املعلم،  إكامل  انظر:   )5(

املفاتيح )3082/7(.
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، وَحْشٌو،  َها اْلَغَلطحُ لُّ -واهلل أعلم-: اخلوض يف أحاديث الناس التي ال فائدة فيها، وإنام جحُ
، واملْسَتِمعحُ فيه من َسيِِّئه. ْكَتبحُ فيه َحَسنٌَة، وال َسِلَم القائلحُ وِغيَبٌة، وما ال يحُ

قال الشاعر:
���وء اللَّ�ْفظ م�ن ِقيٍل وَق���اَل)١( ْس���َحْق         بِسحُ فتنِي يحُ وم�ن ال يمِلكحُ الشَّ

 وقال أبو العتاهية:

هحُ ولحُ �ْمِت إالَّ ع�ن مجي��ٍل َتقحُ لِّ ما َتَرى                 وبالصَّ عليَك ما َيْعنِي���َك من كحُ

.)3(»)2( هحُ نيا ب�زاٍد م��ن التُّ�َقى                  ف�كلٌّ هبا ضيٌف وِشيٌك َرح��ِيلحُ ْد من ال�دُّ  َتَزوَّ

وق�ال اب�ن دقيق العيد : »وه�ذا النهي ال بد من تقييده بالكث�رة التي ال يؤمن معها 
وق�وع اخْلََطل)4( واخلطأ، والتس�بب إىل وقوع املفاس�د من غري تعي�ني، واإلخبار باألمور 
َث بكليِّ ما َسِمَع(()5(،  الباطلة، وقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ))كفى باملرء كذًبا أن ُيَديِّ

وقال بعض السلف)6(: ال يكون إماًما من حدث بكل ما سمع«)7(.
)١( وقيل: )وقل خريا أو اصمت وانه عام*** هناك الرشع من قيل وقاِل(.

انظر: صيد األفكار يف األدب )356/2(.  
وقيل: )لقاء الناس ليس يفيد شيًئا***سوى اهلذيان من قيل وقال(.  

)فأقلل من لقاء الناس إال***ألخذ العلم أو إصالح حال(.  
اآلداب  منظومة  رشح  يف  األلباب  غذاء   ،)١١4/2( الرطيب  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح  انظر:   

.)476/2(
)2( ديوان أيب العتاهية )ص:367(، دار بريوت للطباعة ]١406ه�[.  

)3( االستذكار )8/ 579(.
الصحاح،  انظر:  َأْفَحش.  أي:  و)َأْخَطَل(  )َخطَِل( يف كالمه  وقد  املضطرب،  الفاسد  املنطق   :) )اخْلََطلحُ  )4(

للجوهري، مادة )خطل( )١685/4(.
)5( صحيح مسلم )١/١0( ]4[.

)6( قال مسلم يف )صحيحه(: »أخربنا ابن وهب، قال: قال يل مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل 
ما سمع، وال يكون إماما أبدا وهو حيدث بكل ما سمع. صحيح مسلم )١١/١( ]4[.

)7( إحكام األحكام )١/322(.
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 وع�ن َع�ِديِّ ب�ن حاتم  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْيَم�ُن اْمِرٍئ وَأْش�َأُمُه ما بني 
حلييه((، قال وهب: يعني: لسانه)١(. »أي: أعظم ما يف جوارح اإلنسان يمنًا، أي: بركة، 
ا. فقوله: )أيمن( بض�م امليم، من اليم�ن، وهو الربكة،  وأعظ�م م�ا فيها ش�ؤًما، أي: رشًّ

.)2(» ُّ و)أشأم( باهلمزة بعد الشني، من الشؤم، وهو الرشَّ

قال ابن القيم : »ومن العجب أن اإلنسان هيون عليه التحفظ واالحرتاز من أكل 
احل�رام والظلم والزنى والرسقة ورشب اخلمر، ومن النظر املحرم وغري ذلك، ويصعب 
عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، وهو 
يتكلم بالكلامت من س�خط اهلل b ال يلقي هلا بااًل، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما 
ب�ني املرشق واملغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولس�انه يفري 

يف أعراض األحياء واألموات، وال يبايل ما يقول.

نْدب  وإذا أردت أن تع�رف ذل�ك فانظر فيام رواه مس�لم يف )صحيحه( من حديث جحُ
َث أن رجاًل قال: واهلل ال يغفر اهلل لفالن، وإن اهلل  بن عبد اهلل  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ
تع�اىل ق�ال: ))من ذا الذي َيَتَألَّ َعَلَّ أن ال أغفر لف�الن، فإين قد غفرت لفالن، وأحبطت 
عمل�ك(()3(. فه�ذا العابد الذي قد عبد اهلل b ما ش�اء أن يعب�ده، أحبطت هذه الكلمة 

الواحدة عمله كله.

ويف حدي�ث أيب هري�رة  نحو ذلك، ثم ق�ال أبو هريرة : تكل�م بكلمة أوبقت 
.)b دنياه وآخرته«)4(. وسيأيت بيان ذلك يف )التأيل عى اهلل

)١( أخرجه ابن املبارك يف )الزهد( ]373[، وابن حبان ]57١7[، والطرباين يف )الكبري( ]١98[. قال اهليثمي 
)300/١0(: »رجاله رجال الصحيح«. 

)2( فيض القدير )١65/3(.
(: احلالِف، و)اأْلَْلَية(: اليمني. َتَأيلِّ )3( صحيح مسلم ]262١[. و)اْل�محُ

)4( انظر: اجلواب الكايف، البن القيم )ص:١59- ١60(. 
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وق�د ج�اء يف احلديث: ع�ن أيب هريرة  س�مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: ))إن العبد 
ليتكلم بالكلمة، ما يتبني فيها، َيِزلُّ هبا يف النار أبعد مما بني املرشق(()١(.

ويف رواي�ة: ))إن العب�د ليتكلم بالكلمة من رض�وان اهلل، ال يلقي هلا بااًل، يرفعه اهلل 
هب�ا درج�ات، وإن العب�د ليتكلم بالكلمة من س�خط اهلل، ال يلقي هلا ب�ااًل، هيوي هبا يف 

جهن�م(()2(.

وعن�د مس�لم: ))إن العب�د ليتكل�م بالكلم�ة، ينزل هب�ا يف الن�ار أبعد ما ب�ني املرشق 
واملغرب(()3(. ويف رواية: ))إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبني ما فيها، هيوي هبا يف النار، 

أبعد ما بني املرشق واملغرب(()4(.

قول�ه: ))ما يتبني فيها(( معناه: ال يتدبرها ويفكر يف قبحها، وال يتطلب معناها، أي: 
ال يثبته�ا بفك�ره وال يتأملها حتى يتثبت فيها، وال خياف ما يرتتب عليها، وهذا كالكلمة 
عند السلطان وغريه من الوالة، أو معناه كالكلمة التي يرتتب عليها إرضار مسلم ونحو 

ذلك)5(.

ق�ال اب�ن عبد ال�رب : »وال أعلم خالًف�ا أن الكلم�ة املذكورة يف ه�ذا احلديث من 
رضوان اهلل، ومن سخط اهلل. واملعنى يف ذلك مما يريض اهلل ومما يسخطه أهنا املقولة عند 

السلطان باخلري، فريىض اهلل تعاىل أو بالرش والباطل فيسخط اهلل«)6(. 

)١( صحيح البخاري ]6477[.

)2( صحيح البخاري ]6478[.
)3( صحيح مسلم )49( ]2988[.
)4( صحيح مسلم )50( ]2988[.

)5( انظر: رشح النووي عى صحيح مسلم )١١7/١8(، فتح الباري )١١/3١0(.
)6( االستذكار )8/ 554- 555(.
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وق�ال اب�ن بطال : »وقال أهل العلم: هي الكلمة عند الس�لطان بالبغي والس�عي 
ع�ى املس�لم، فربام كانت س�بًبا هلالكه«)١(. ونقل ع�ن ابن وهب  أهنا التلفظ بالس�وء 

والفحش)2(.

وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: ))وهل َيُكبُّ الناس يف النار عىل وجوهه�م أو عىل مناخرهم إال َحَصائُِد 
ألسنتهم؟(()3(.

قال اإلمام النووي : »يف هذا احلديث حث عى حفظ اللسان، فينبغي ملن أراد أن 
ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم، وإال أمسك«)4(.

وق�ال ابن رجب : »املراد بحصائد األلس�نة: جزاء ال�كالم املحرم وعقوباته؛ فإن 
اإلنس�ان يزرع بقوله وعمله احلس�نات والس�يئات، ثم حيصد يوم القيام�ة ما زرع، فمن 
ا من ق�ول أو عمل، حصد  زرع خ�رًيا م�ن قول أو عمل، حص�د الكرامة، ومن زرع رشًّ

غًدا الندامة.

وظاه�ر احلديث ي�دل عى أن أكثر م�ا يدخل به الن�اس النار: النطق بألس�نتهم؛ فإن 
معصي�ة النط�ق يدخ�ل فيها: ال�رشك، وهي أعظم الذن�وب عن�د اهلل b، ويدخل فيها: 
القول عى اهلل b بغري علم، وهو قرين الرشك، ويدخل فيها: شهادة الزور التي عدلت 

)١( رشح صحيح البخاري، البن بطال )١0/١86- ١87(.
)2( فتح الباري )3١١/١١(.

)3( أخرجه أمحد ]220١6[، وابن ماجه ]3973[، والرتمذي ]26١6[، وقال: »حسن صحيح«.  وأخرجه 
وقال:   ،]3548[ واحلاكم  معاذ.  عن  وائل  أيب  رواية  من   ،]١١330[ )الكربى(  يف  النسائي  أيًضا: 
»صحيح عى رشط الشيخني«. ووافقه الذهبي. من رواية ميمون بن أيب شبيب، عن معاذ. وللحديث 
ماجه،  وابن  وصححه،  الرتمذي  »أخرجه  )ص:997(:  العراقي  قال  واحد.  غري  أخرجه  وقد  طرق، 

واحلاكم، وقال: صحيح عى رشط الشيخني«.
)4( رشح النووي عى صحيح مسلم )١١7/١8(، فتح الباري )3١١/١١(.
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اإلرشاك ب�اهلل b، ويدخل فيها: الس�حر، والقذف، وغري ذلك م�ن الكبائر والصغائر؛ 
كالك�ذب والغيب�ة والنميمة، وس�ائر املع�ايص الفعلية ال خيل�و غالًبا من ق�ول يقرتن هبا 

يكون معينا عليها«)١(.

�ْخَط اهلل b: النطق باللس�ان يف الفحش  فأكث�ر م�ا يدخل به الن�اس النار، وجيلب سحُ
، وقد دلَّ عى ذلك أيًضا: حديث أيب هريرة  قال: س�ئل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وفيام ال حَيِلُّ
عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال: ))تقوى اهلل، وحسن اخللق((، وسئل عن أكثر ما 

يدخل الناس النار، فقال: ))الفم والفرج(()2(.

ويف املقابل فإن حفظ اللسان من أسباب دخول اجلنة، وقد جاء يف احلديث عن سهل 
بن سعد  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن 

له اجلنة(()3(.

قول�ه: ))م�ا بني حليي�ه(( -بفتح الالم وس�كون احل�اء والتثنية- مها العظ�امن اللذان 
ينبت عليهام األس�نان علًوا وسفاًل. وأراد بام بينهام: اللسان، وما َيَتَأتَّى به: النطق وغريه، 

فيتناول األقوال واألكل والرشب، وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل)4(.

ق�ال احلاف�ظ ابن حج�ر : »الضامن بمعنى: الوف�اء برتك املعصي�ة، فأطلق الضامن 
وأراد الزمه وهو أداء احلق الذي عليه، فاملعنى: من أدى احلق الذي عى لسانه من النطق 

)١( جامع العلوم واحلكم )2/ ١47(.
 ]2004[ والرتمذي   ،]4246[ ماجه  وابن   ،]294[ )األدب(  يف  والبخاري   ،]7907[ أمحد  أخرجه   )2(
»صحيح  وقال:   ]79١9[ واحلاكم   ،]476[ حبان  ابن  أيًضا:  وأخرجه  غريب«.  »صحيح  وقال: 

اإلسناد«. ووافقه الذهبي. كام أخرجه البيهقي يف )شعب اإليامن( ]5025[. 
)3( صحيح البخاري ]6474[.

)4( انظر: فتح الباري، البن حجر )309/١١-3١0(، فيض القدير )243/6(.
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بام جيب عليه أو الصمت عام ال يعنيه، وأدى احلق الذي عى فرجه من وضعه يف احلالل، 
وكفه عن احلرام«)١(.

ق�ال اب�ن بطال : »وأكثر بالء الناس من قبل فروجهم وألس�نتهم، فمن س�لم من 
رضر هذين فقد سلم«)2(.

وم�ن آف�ات اللس�ان: ما يكون - م�ن الكالم - مقدم�ة لكبرية، كالكالم عى س�بيل 
املواعدة     - مثاًل -. وقد جاء يف احلديث عن ابن عباس   قال: ما رأيت ش�يًئا أش�به 
نا،  باللََّم�م، مما قال أب�و هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل كتب عىل ابن آدم َحظَُّه من الزيِّ
أدرك ذل�ك ال حمال�ة، فزنا العني: النظ�ر، َوِزَنا الليَِّس�اِن: امَلنْطِق، والنفس َتَنَّى وتش�تهي، 

ُبه(()3(. ُه أو ُيَكذيِّ ُق ذلك ُكلَّ والفرج ُيَصديِّ

فقوله: ))َوِزَنا الليَِّس�اِن امَلنْطِق((. »ويف رواية: ))النطق(( بدون ميم، أي: بام ال جيوز. 
وإطالق الزنا عى ما بالعني واللسان جماز؛ ألن كل ذلك من مقدماته«)4(.

ومن آفات اللس�ان: اخلوض يف الباطل، قال عبد اهلل بن مس�عود : )) أكثر الناس 
خطايا يوم القيامة أكثرهم خوًضا يف الباطل(()5(. واخلوض يف الباطل له صور متعددة، 

وسيأيت بياهنا.

وم�ن الس�المة والعافية: أن ال يكثَر اإلنس�انحُ الكالَم، وأن يرتَك م�ا ال يعنيه، وأن ال 

)١( فتح الباري )١١/309(.
)2( رشح صحيح البخاري، البن بطال )428/8(.

)3( صحيح البخاري ]6243، 66١2[، مسلم ]2657[.
)4( فيض القدير )246/2(.

والبيهقي يف )شعب اإليامن(  )الكبري( ]8547[،   )الزهد( ]١50[، والطرباين يف  داود يف  أبو  )5( أخرجه 
]١03١7[. قال اهليثمي )303/١0(: »رواه الطرباين، ورجاله ثقات«. وقال العراقي )ص:١004(: 

»أخرجه الطرباين موقوًفا عى ابن مسعود بسند صحيح«. 
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خي�وَض يف باطٍل، وأن يحُْعرض عمن خي�وض فيه. وقد جاء يف احلديث: ))من كان يؤمن 
باهلل واليوم اآلخر فليقل خرًيا أو ليصمت(()١(. 

قيل: )أو( فيه بمعنى: الواو، واملعنى: فليقل خرًيا وليصمت عن الرش. 

وقيل: معناه: فليقل خرًيا يثاب عليه أو يسكت عن رش يعاقب عليه. 

ويف احلديث: ))من حسن إسالم: املرء تركه ما ال يعنيه(()2(.

 وال�ذي ال يعني�ه: كل م�ا ال تعود عليه منه منفعة لدين�ه وال آلخرته، والذي يعنيه ما 
خياف فيه فوات األجر)3(. 

وعن ثوبان  - موىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - قال: قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: ))طوبى ملن ملك 
لسانه، ووسعه بيته، وبكى عىل خطيئته(()4(.

؟ ق�ال: ))اْملِْك عليَك  وع�ن عقب�ة بن عامر  قال: قلت: يا رس�ول اهلل م�ا النََّجاةحُ
لساَنَك، وْلَيَسْعَك بيُتَك، واْبِك عىل خطيئتك(()5(.

)١( صحيح البخاري ]60١8، 60١9، 6١35، 6١36، 6١38، 6475، 6476[، مسلم ]47، 48[. 
)2( قال العراقي )ص:١3١8(: »أخرجه الرتمذي، وقال: غريب، وابن ماجه من حديث: أيب هريرة. وهو 
عند مالك من رواية عل بن احلسني مرسال« اه�. فاحلديث مروي عن أيب هريرة، وعن عل بن احلسني 
قال  »غريب«.  وقال:   ،]23١7[ والرتمذي   ،]3976[ ماجه  ابن  أخرجه  هريرة:  أبى  حديث  مرساًل. 
والبيهقي   ،]229[ حبان  ابن  أيًضا:  وأخرجه  )ص:334(،  األذكار  حسن«  »حديث  النووي:  اإلمام 
بن  معمر  أخرجه  حسني:  بن  عل  حديث   .)426/4١( عساكر  وابن   ،]4633[ اإليامن(  )شعب  يف 
يف  والطرباين   ،]23١8[ والرتمذي   ،]١737[ وأمحد   ،]3352[ ومالك   ،]206١7[ راشد  عمرو  أيب 
)الكبري( ]2886[، و)األوسط( ]359[، و)الصغري( ]١080[، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]4632[ 

قال اهليثمي )١8/8(: »رواه أمحد والطرباين يف )الثالثة( ورجال أمحد و)الكبري( ثقات«.
)3( انظر: حاشية العدوي عى رشح كفاية الطالب الرباين )2/ 4١4- 4١5(.

اهليثمي  قال  )الشاميني( ]548[.  و)الصغري( ]2١2[. ويف  )األوسط( ]2340[،  الطرباين يف  أخرجه   )4(
الديلمي  أيًضا:  وأخرجه  إسناده«.  وحسن  و)الصغري(،  )األوسط(  يف  الطرباين  »رواه   :)299/١0(

.]3930[
)5( أخرجه ابن املبارك يف )الزهد( ]١34[، وأمحد ]22235[، والرتمذي ]2406[، وقال: »حديث حسن«. 
وأخرجه أيًضا: الطرباين ]74١[، وأبو نعيم يف )احللية( )9/2(، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]784[. 
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ا َتْغنَْم،  َفا، فأخذ بلس�انه فقال: يا لس�ان قل َخ�رْيً وع�ن عب�د اهلل  أن�ه ارتق�ى الصَّ
ْت عن رَشٍّ َتْسَلْم، ِمْن َقْبِل أن َتنَْدَم، ثم قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))أكثُر  َواْسكحُ

خطايا ابِن آَدَم يف لسانه(()١(.

وع�ن عبد اهلل بن مس�عود  قال: ))والذي ال إله غريه، م�ا عىل ظهر الرض يشء 
أحوج إل طول سجن من لسان(()2(. 

وعن حييى بن أيب كثري  قال: ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك يف سائر عمله، 
وال فسد منطقه إال عرفت ذلك يف سائر عمله)3(.

ويف )املرقاة(: »ال تتكلم بام ال يعنيك؛ فإن من كثر كالمه كثر سقطه، ومن كثر سقطه 
كثرت ذنوبه، ولكثرة الكالم مفاسد ال تى، ومن أراد االستقصاء فعليه باإلحياء«)4(. 

وقال ابن رجب : »وأعظمحُ ما يحُراعى اس�تقامتحُه بعد القلب من اجلوارح: اللس�ان؛ 
حُ عنه«)5(. فإنَّه ترمجانحُ القلب، واملعربِّ

وقد جاء يف احلديث: عن أيب سعيد اخلحُْدِريِّ   رفعه قال: ))إذا أصبح ابن آدم فإن 
ِق اهلل فينا فإنام نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن  ُر الليِّساَن فتقول: اتَّ العضاء ُكلَّها ُتَكفيِّ

)احللية(  يف  نعيم  وأبو   ،]١0446[ )الكبري(  يف  والطرباين   ،]١8[ )الصمت(  يف  الدنيا  أيب  ابن  أخرجه   )١(
)١07/4(، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]4584[. قال اهليثمي )299/١0(: »رواه الطرباين، ورجاله 
رجال الصحيح«. وقال العراقي: »أخرجه الطرباين، وابن أيب الدنيا يف )الصمت(، والبيهقي يف )الشعب( 

بسند حسن«.
)2( أخرجه ابن أيب شيبة ]26499[، وأبو داود يف )الزهد( ]١49[،  والطرباين يف )الكبري( ]8744[، وأبو 

نعيم يف )احللية( )١34/١(. قال اهليثمي )١0/ 303(: »رواه الطرباين بأسانيد، ورجاهلا ثقات«.
)3( ذكره أبو نعيم يف )احللية( )3/ 68(، وابن رجب يف )جامع العلوم واحلكم( )١49/2(.

)4( مرقاة املفاتيح )١/١06(.
)5( جامع العلوم واحلكم )١/5١2(.
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اعوججت اعوججنا(()١(.

»فاللس�ان أكثر األعضاء عماًل، فإن اس�تقام استقامت، وإن اعوج اعوجت. ولكثرة 
الكالم مفاس�د يتعذر إحصاؤها. ال تتكلم بام هيجس يف نفس�ك من الوس�اوس؛ فإنك 
غري مؤاخذ به ما مل تتلفظ أو تصمم أو ال تتفوه بام سرته اهلل عليك؛ فإن التوبة منه أرجى 
 b قب�واًل، والعفو عنه أقرب وقوًعا. وهذا م�ا مل يتعلق بالكالم مصلحة كإبالغ عن اهلل
ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وتعليم علم رشعي، وأمر بمعروف وهني عن منكر، وإصالح بني الناس 

ونحو ذلك من كل أمر ديني أو دنيوي يرتتب عى السكوت عنه فوت مصلحة«)2(. 

وم�ن رشف اللس�ان -إن اس�تعمل يف اخلري- أنه اآلل�ة يف إعطاء املع�ارف والتوجيه 
واإلرش�اد والتوعية. قال اإلمام الغزايل : »وأما اللس�ان: فإنام خلق لتكثر به ذكر اهلل 
 وتالوة كتابه، وترشد به خلق اهلل  إىل طريقه، وتظهر به ما يف ضمريك من حاجات 
دينك ودنياك. فإذا استعملته يف غري ما خلق له، فقد كفرت نعمة اهلل b فيه، وهو أغلب 
أعضائك عليك وعى س�ائر اخللق، وال يك�ب الناس يف النار عى مناخرهم إال حصائد 

ألسنتهم. فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى ال يكبك يف قعر جهنم«)3(.

وهلل b يف كل عض�و م�ن أعضاء اإلنس�ان أمانة. فأمانة اللس�ان: أن ال يس�تعمله يف 
الكذب، والغيبة، والنميمة، والكفر، والبدعة، والفحش، وغريها)4(.

)١( احلديث روي مرفوًعا وموقوًفا. املرفوع أخرجه الطياليس ]2323[، وأمحد ]١١908[، وعبد بن محيد 
]979[، والرتمذي ]2407[، وأبو يعى ]١١85[، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]4595[.  واملوقوف 
أخرجه هناد يف )الزهد( )532/2(، والرتمذي ]2407[، وقال: »املوقوف أصح«. وأخرجه أيًضا: ابن 

أيب الدنيا يف )الصمت وآداب اللسان( ]١2[. 
)2( انظر: فيض القدير )١94/١(، التيسري )١74/١(، رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح )الكاشف عن 

حقائق السنن( )488/2(.
)3( بداية اهلداية، أليب حامد الغزايل )ص:52- 53(.

)4( انظر: مفاتيح الغيب )١09/١0(، غرائب القرآن )433/2(، اخلازن )392/١(، الزواجر عن اقرتاف 
الكبائر )١/443(.
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ق�ال اإلمام الغزايل : »اللس�ان م�ن نعم اهلل العظيمة ولطائف صنع�ه الغريبة؛ فإنه 
ه؛ إذ ال يستبني الكفر واإليامن إال بشهادة اللسان، ومها  ْرمحُ هحُ عظيم طاعته وجحُ صغري ِجْرمحُ

غاية الطاعة والعصيان.

وق�ال: فمن أطلق َعَذَبَة اللس�ان)١(، وأمهله مرخى العنان س�لك به الش�يطان يف كل 
بُّ النَّاَس يف النَّار عى  ميدان، وساقه إىل شفا جرف هار، إىل أن يضطره إىل البوار، وال َيكحُ
مناخرهم إال حصائد ألسنتهم، وال ينجو من رش اللسان إال من قيده بلجام الرشع، فال 
يطلقه إال فيام ينفعه يف الدنيا واآلخرة، ويكفه عن كل ما خيشى غائلته يف عاجله وآجله. 
وأعى األعضاء عى اإلنسان اللسان؛ فإنه ال تعب يف إطالقه، وال مؤنة يف تريكه. وقد 
تس�اهل اخللق يف االحرتاز عن آفاته وغوائله، واحلذر من مصائده وحبائله، وإنه أعظم 
آلة الش�يطان يف اس�تغواء اإلنس�ان«)2(. ق�ال اهلل b: ﴿ڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ 
ًرا عند حضور  ]ق: ١8[. ف�إذا كان م�ا تكلَّم به العبدحُ من خرٍي ورَشٍّ مكتوًبا يف ديوانه مقرَّ
 b ول ال�كالم؛ لئال يعرتي�ه اخلجلة من اهلل امْلَِل�ِك املتع�ال فالالزم له اإلمس�اك عن فحُضحُ

فضاًل عن احلرام)3(.

ق�ال ابن القيم : »فإذا أراد اإلنس�ان أن يتكلم بالكلمة نظ�ر: هل فيها ربح وفائدة 
أم ال؟ ف�إن مل يك�ن فيها ربح أمس�ك عنها، وإن كان فيها ربح، نظ�ر: هل تفوته هبا كلمة 
أرب�ح منه�ا؟ فال يضيعها هب�ذه. وإذا أردت أن تس�تدل عى ما يف القلب، فاس�تدل عليه 
بحرك�ة اللس�ان؛ فإنه يطلعك عى ما يف القلب، ش�اء صاحبه أم أبى. قال: ويف اللس�ان 
آفت�ان عظيمتان، إن خل�ص العبد من إحدامها مل خيلص من األخ�رى: آفة الكالم، وآفة 
)١( يقال: ما َأَرقَّ َعَذَبَة لسانه، واحلق عى َعَذَبات ألسنتهم. وَعَذَبةحُ اللسان: َطَرفحُه الدقيق. انظر: الصحاح، 

للجوهري، مادة: )عذب( )١78/١(، وانظر: أساس البالغة )١/638(.
)2( إحياء علوم الدين )١08/3(.

)3( انظر: بريقة حممودية )١58/3(.
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الس�كوت، وقد يك�ون كل منهام أعظم إثاًم م�ن األخرى يف وقتها، فالس�اكت عن احلق 
ش�يطان أخرس، عاص هلل، مراء مداهن إذا مل خيف عى نفس�ه، واملتكلم بالباطل شيطان 
ناطق، عاص هلل، وأكثر اخللق منحرف يف كالمه وسكوته فهم بني هذين النوعني، وأهل 
الوس�ط - وهم أهل الرصاط املس�تقيم- كفوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيام يعود 
عليه�م نفع�ه يف اآلخرة، فال ت�رى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب علي�ه ضائعة بال منفعة، 
فض�اًل أن ت�ره يف آخرته، وإن العب�د ليأيت يوم القيامة بحس�نات أمث�ال اجلبال، فيجد 
لس�انه قد هدمها عليه كلها، ويأيت بس�يئات أمثال اجلبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة 

ذكر اهلل b وما اتصل به«)١(.

وق�د هن�ى اهلل b عن اجلهر بالكالم ال�يسء فق�ال : ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  

پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]النس�اء:١48[. وقال ملسو هيلع هللا ىلص لعائش�ة : ))يا 
اًش�ا، إن َشَّ الناس عند اهلل منزلة ي�وم القيامة: من تركه الناس  عائش�ة، متى َعِهْدتِنِي َفحَّ

ه(()2(.  َقاَء َشيِّ اتيِّ

منهج البحث:

 وأم�ا بي�انحُ منهج البحث فقد حرصتحُ عى أن يك�ون متقارًبا يف غالب ما ذكرتحُ من 
)آفات اللس�ان( من حيث التعريف، وبيان اخلطر واآلثار، وختمتحُ البحث ببيان س�بل 

الوقاية والعالج؛ ليحرتز طالب اهلداية والتوفيق من خطر اللسان وآفاته.

وق�د اعتم�دت يف ذلك عى اآلي�ات القرآني�ة، واألحاديث النبوية، وأق�وال العلامء. 
ج�ت األحادي�ث واألقوال. أما تري�ج األحاديث فيأيت عى النَّح�و التَّايل: إذا كان  وخرَّ

)١( اجلواب الكايف، البن القيم )ص:١58- ١6١(.
)2( صحيح البخاري ]6032[.
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حيحني، فإين أقترص عليهام يف التَّخريج، وإن كان يف أحدمها دون اآلخر،  احلديث يف الصَّ
حيحني أو أحدمها فإينِّ  ا إذا مل يكن احلديث موجوًدا يف الصَّ فإين أخرجه منه وأكتفي. وأمَّ
أس�عى جاهًدا إىل ترجيه من املس�انيد والسنن، وقد اعتمدت الرتتيب عى حسب تاريخ 
الوفاة، وذكر رقم احلديث فقط بالنسبة لكتب احلديث املرقمة بني مقفيني ]**[، وذكر 
اجلزء والصفحة بالنس�بة لألحاديث غري املرقمة بني قوس�ني )**(، وإذا كثرت الطرق 

أكتفي بذكر أصحها، واعتبار أول ورود.

حيحني. وإذا  �ا احلك�م عى احلديث فإنني أذك�رحُ درجَة احلديث إن مل يك�ن يف الصَّ  أمَّ
مه، وكذلك  يف يف مواطَن الحقة، فإنَّني أكتفي باإلش�ارة لتقدُّ ر ذكر احلديث الرشَّ تك�رَّ
م�ه. وقد التزم�ت توثيق  ر ذك�رحُ األث�ر أو الق�ول فإنَّن�ي أكتفي باإلش�ارة إىل تقدُّ إذا تك�رَّ
األش�عار واألقوال من مصادرها. وأن خيتم االقتب�اس بذكر املرجع الَّذي قد اقتبس منه 

يف احلاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إىل املعاجم. 

                                               

                                                الكويت / حرسها اهلل تعاىل

                                                       ١4/ مجادى اآلخرة / ١440 ه�
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 اآلفة األولى
الكذب

أواًل: تعريف الكذب: 

الك�ذب يف اللغة: نقي�ض الصدق. يقال: )َكَذَب( َيْكِذبحُ -بالك�رس- )ِكْذًبا َوَكِذًبا( 
وب()١(.  اب( و)َكذحُ بوزن: ِعْلم َوَكتِف فهو )َكاِذب( و)َكذَّ

والكذب يف االصطالح: اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو عليه.

وقي�ل: )الك�ذب(: عدم مطابق�ة اخلرب للواق�ع، وتصويره عى خالف مم�ا هو عليه، 
ويقابله: )الصدق(، وهو: مطابقة اخلرب للواقع، وتصويره عى ما هو عليه)2(.  

والتكذيب نسبة املخرب إىل الكذب)3(.  

ق�ال اإلم�ام النووي : »الكذب: اإلخبار عن ال�يشء عى خالف ما هو عمًدا كان 
أو س�هًوا س�واء كان اإلخبار عن ماض أو مستقبل. هذا مذهب أهل السنة. والنصوص 

املشهورة يف الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة عى أنه ال إثم عى النايس والغالط«)4(. 

ونحوه قول الشيخ الزرقاين : الكذب عند أهل السنة: اإلخبار عن اليشء بخالف 

)١( املحكم واملحيط األعظم )790/6(، الصحاح، للجوهري، مادة: )كذب( )2١0/١(، لسان العرب 
)704/١(، خمتار الصحاح )ص:267(. 

)2( انظر: التحرير والتنوير )34١/١(. ومن األلفاظ ذات الصلة: االفرتاء والبهتان واإلفك. انظر: الفرق 
بني الكذب واالفرتاء والبهتان يف )الفروق( )ص: 450-449(.

)3( انظر: غرائب التفسري وعجائب التأويل، حممود بن محزة الكرماين )١2١/١(.
)4( رشح النووي عى صحيح مسلم )١/ 69(، )١6/57(.
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ما هو عليه عمًدا كان أو غلًطا أو سهًوا، والعمد رشط لإلثم)١(.

ولك�ن وإن كان املخطئ غري آثم باالتف�اق، لكن خيش الزبري  من اإلكثار أن يقع 
يف اخلطأ وهو ال يشعر؛ ألنه وإن مل يأثم باخلطأ لكن قد يأثم باإلكثار، كام جاء عن عبداهلل 
بن الزبري، عن أبيه ، قال: قلت للزبري: إين ال أس�معك تدث عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام 
حيدث فالن وفالن؟ قال: أما إين مل أفارقه، ولكن سمعته يقول: ))من كذب علَّ فليتبوأ 

مقعده من النار(()2(.

ق�ال احلافظ اب�ن حجر : »وقد أخرجه الدارمي من طري�ق أخرى عن عبد اهلل بن 
َث َعنيِّي َكِذًبا(()3(، ومل يذكر العمد. الزبري بلفظ: ))َحدَّ

ويف متس�ك الزبري  هبذا احلديث عى ما ذهب إليه من اختيار قلَّة التحديث دليل 
لألص�ح يف أن الكذب هو اإلخبار باليشء عى خالف ما هو عليه س�واء كان عمًدا أم 
خطأ، واملخطئ وإن كان غري مأثوم باإلمجاع، لكن الزبري  خيش من اإلكثار أن يقع 
يف اخلطأ وهو ال يش�عر؛ ألنه وإن مل يأثم باخلطأ لكن قد يأثم باإلكثار؛ إذ اإلكثار َمظِنَّةحُ 
ث باخلطأ فحمل عنه وهو ال يش�عر أنه خطأ يعمل به عى الدوام  اخلطأ. والثقة إذا حدَّ
للوث�وق بنقله، فيكون س�بًبا للعمل بام مل يقله الش�ارع، فمن خ�يش من اإلكثار الوقوع 
يف اخلط�أ ال يؤم�ن علي�ه اإلثم إذا تعم�د اإلكثار، فمن ثم توق�ف الزبري  وغريه من 
الصحاب�ة  عن اإلكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم فمحمول عى أهنم كانوا 
�ِئلحُوا فلم  واثق�ني م�ن أنفس�هم بالتََّثبُّت، أو طال�ت أعامرهم فاحتي�ج إىل ما عندهم َفسحُ

.»)4( محُ الكت�امن� ْمِكنْهحُ يحُ

)١( رشح الزرقاين عى موطأ اإلمام مالك )366/2(.
)2( صحيح البخاري ]١07[. 

)3( سنن الدارمي ]239[.
)4( فتح الباري )20١/١(.
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وسبب الكذب: جلب منفعة أو دفع مرة، أو اجلهل بقبحه وآفاته، أو كون الكاذب 
سفيًها ال يفرق بني الصدق والكذب يف إخباره، وال يبايل بأهيام نطق، وربام كان الكذب 

أحى عى َحنَِكه من الصدق)١(.  

يقول الش�يخ عبد الرمحن حس�ن حبنكة امليداين : »وكام يكون الكذب يف األقوال 
يك�ون يف األفع�ال، فقد يفعل اإلنس�ان فعاًل يحُوهمحُ به ح�دوث يشء مل حيدث، أو يعرب به 
ع�ن وجود يشء غري موجود، وذلك عى س�بيل املخادع�ة بالفعل، مثلام تكون املخادعة 
بالقول، وربام يكون الكذب يف األفعال أشد خطًرا، وأقوى تأثرًيا من الكذب يف األقوال، 
ومن أمثلة ذلك: ما حكاه اهلل b لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف ، إذ جاؤوا أباهم 

عش�اء يبكون، وقالوا كذًب�ا: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    
ڄ  ڄڄ  ﴾ ]يوسف:١7[. وجاؤوا عى قميص يوسف  بدم كذب، فجمعوا 
بني كذب القول وكذب الفعل«)2(.  قال الراغب : الكذب يقال يف املقال والفعال)3(.

ثانًيا: خطورة الكذب:

إن الكذب من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب، وهو من الس�بل املوصلة إىل النار 
 ، ْدَق هَيِْدي إل اْلِبيِّ ْدق؛ َف�إِنَّ الصيِّ إن كان ع�ن عم�د، كام جاء يف احلديث: ))عليكم بِالصيِّ
ْدَق حتى ُيْكَتَب عند اهلل  ى الصيِّ ُج�ُل َيْصُدُق ويتحرَّ نَّة، وما يزاُل الرَّ وإنَّ اْل�ِبَّ هَيِْدي إل اجْلَ
اكم والكِذب؛ فإنَّ الكِذَب هْي�دي إل اْلُفُجور، وإِنَّ اْلُفُجوَر هيدي إل النَّار،  يًق�ا. وإيَّ ِصديِّ

اًبا(()4(. ى الكذَب حتى ُيكتَب عند اهللِ َكذَّ جل يكذُب ويتَحرَّ وما يزاُل الرَّ

)١( انظر: الكشاف )١/ 545(، البحر املحيط يف التفسري )7/4(.
)2( بترصف من )األخالق اإلسالمية وأسسها( )١/529(.

)3( انظر: املفردات، مادة: )كذب( )ص:704(.
)4( أخرجه البخاري ]6094[، ومسلم ]2607[ يف صحيحهام، واللفظ ملسلم.
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»ع�رب باملض�ارع يف )يص�دق( و)يكذب( و)يتح�رى(؛ ليفيد التج�دد، وأن ذلك هو 
دق يوصل إىل العمل  شأنه الذي يتكرر منه. واملعنى: متسكوا بالصدق والزموه؛ فإن الصِّ
الصال�ح اخلال�ص م�ن كل مذم�وم، وإن العمل الصال�ح يوصل إىل اجلن�ة، وإن الرجل 
ليتك�رر منه الصدق، ويتك�رر منه تعمد الصدق والقصد إلي�ه والتزامه حتى يكتب عند 
اهلل b كتابة خاصة: صديًقا، فيثاب ثواب الصديقني، ويرىض عليه رضاهم. و)احذروا 
الك�ذب واجتنبوه(؛ فإن الك�ذب يوصل إىل الرش واالنبعاث في�ه، وأن الرش يوصل إىل 
الن�ار. وأن الرجل ليتكرر منه الكذب ويتكرر من�ه تعمده والقصد إليه حتى يكتب عند 

اهلل كتابة خاصة: كذاًبا، فيؤثم إثم الكذابني، ويسخط عليه سخطهم«)١(.

ق�ال اخلطايب : هذا تأويل قوله : ﴿ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ ﴾ 
]االنفطار:١3-١4[. وأصل الفجور: امليل عن الصدق، واالنحراف إىل الكذب«)2(.

ب  عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيان  نْدحُ َرةحُ ْب�نحُ جحُ وج�اء يف حدي�ث املنام الذي رواه َس�محُ
اب الذي تبل�غ كذبته اآلفاق، ق�ال: ))فانطلقن�ا، فأتينا عىل رجل ُمْس�َتْلٍق  عاقب�ة الك�ذَّ
ِشُ  ْي َوْجِهه َفُيرَشْ لَِقَفاُه، وإذا آخر قائم عليه بَِكلُّوٍب من حديد)3(، وإذا هو يأيت أحد ِشقَّ
ُل إل اجلانب اآلخر  ، ثم َيَتَحوَّ ِش�ْدَقُه إل قفاه، وَمنِْخَره إل قفاه، وَعْينَه إل قفاه، َفَيُش�قُّ
فيفع�ل ب�ه مثل ما فع�ل باجلانب الول، فام م�ن ذلك اجلانب حتى َيِص�حَّ ذلك اجلانُب 
ك�ام كان، ث�م يعود عليه فيفعل مث�ل ما فعل املرة الول((. وجاء يف مت�اِم احلديث بيانحُ 
ُث بالكْذَب�ة)4(، َفُتْحَمُل عن�ه حتى َتْبُلَغ  ابحُ ال�ذي: ))ُيَديِّ جل بأن�ه الكذَّ ح�اِل ذلك الرَّ

)١( جمالس التذكري من حديث البشري النذير، عبد احلميد بن باديس )ص:١١4(.
)2( معامل السنن )١33/4(.

)3( حديدة معوجة الرأس.
)4( )بالكذبة( بكرس الكاف، ويقال بفتحها، وأنكر بعضهم الكرس إال إذا أراد احلالة واهليئة. مشارق األنوار 
عى صحاح اآلثار )337/١(. تقول: َكَذَب َكْذَبة، كام تقول: َرَكَع َرْكَعة. انظر: فتح الباري )6/39١(، 

مرقاة املفاتيح )9/ 3637(، فيض القدير )١06/5(.
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اآلَف�اق(()١(. وذلك يوجب احلذر من هذه املعصية. قال ابن اجلوزي : »وهذا تذير 
من الكذب إال أنه هنا بأمور الرشيعة أخص«)2(. 

ويف احلدي�ث: ع�ن عائش�ة  قالت: ))م�ا كان ُخُلٌق َأْبَغَض إل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 
ُث عند النَّبِييِّ ملسو هيلع هللا ىلص باْلكِْذَبِة فام َيَزاُل يف َنْفِس�ه حتى يعلم أنه  جُل ُيَديِّ الكذب، ولقد كان الرَّ
قد أحدث منها توبة(()3(، ويف لفظ: ))ما َكان ُخُلٌق َأْبَغَض إل أصحاِب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الكذبة، فام تزال يف نفسه حتى 

يعلم أنه أحدث منها توبة(()4(، ويف لفظ: ))مل يزل معرًضا عنه حتى يدث توبة(()5(.

قوله: »))مل يزل معرًضا عنه((؛ إظهاًرا لكراهته الكذب، وتأديًبا له، وزجًرا عن العود 
ملثلها. ))حتى يدث توبة(( من تلك الكذبة التي كذهبا«)6(.

وعن ابن مسعود  رفع احلديث إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن الكذب ال يصلح منه َجدٌّ وال 
َهْزٌل، وال أن َيِعَد الرجل ابنه ثم ال ُينِْجُز له..(()7(. 

ويأث�م املخ�رب إذا عل�م بذلك، ث�م إن علم ال�رر في�ه، كان من الكبائ�ر، وإال فمن 
الصغائر، وإن كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الرر، صار مندوًبا تارة، وواجًبا أخرى)8(. 

)١( صحيح البخاري ]١386، 6096، 7047[.
)2(كشف املشكل من حديث الصحيحني )38/2(.

البزار  أيًضا:  وأخرجه  »حسن«،  وقال:   ]١973[ والرتمذي   ،]١245[ راهويه  بن  إسحاق  أخرجه   )3(
كام  الذهبي،  ووافقه  اإلسناد«،  »صحيح  وقال:   ،]7044[ واحلاكم   ،]5736[ حبان  وابن   ،]203[

أخرجه البيهقي يف )السنن الكربى( ]2082١[، ويف )شعب اإليامن( ]4475[.
)4( أخرجه معمر بن راشد ]20١95[، وأمحد ]25١83[.

)5( كنز العامل ]١838١[، صحيح اجلامع الصغري وزياداته ]4675[.
)6( فيض القدير )١06/5(.

)7( أخرجه احلاكم ]440[ وقال: »صحيح اإلسناد عى رشط الشيخني«، ووافقه الذهبي، وأخرجه أيًضا: 
البيهقي يف )شعب اإليامن( ]4453[.

)8( دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن )8/37١(.



28

قال اإلمام النووي : »قد تظاهرت نصوصحُ الكتاب والسنَّة عى تريم الكذب يف 
اجلملة، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب.

وإمجاع األمة منعقٌد عى تريمه مع النصوص املتظاهرة، فال رضورة إىل نقل أفرادها، 
وإنام املهم بيان ما يحُس�تثنى منه، والتنبيه عى دقائقه، ويكفي يف التنفري منه احلديث املتفق 
ع�ى صحت�ه عن أيب هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، 

وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتن خان(()١(. 

وعن عبد اهلل بن عمرو  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))أربع من كن فيه كان منافقا خالًصا، 
وم�ن كان�ت فيه َخْصَلٌة منه�ن كانت فيه َخْصَلٌة من النفاق حت�ى يدعها: إذا اؤتن خان، 

َث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر(()2(. وإذا َحدَّ

ويف رواية مسلم: ))إذا وعَد أخلَف(( بدل: ))وإذا ائُتِمن خان(()3(.

قال ]أعني: اإلمام النووي [: وأما املستثنى منه: فقد روينا يف )صحيحي البخاري 
اُب الذي  ومس�لم( ع�ن أم كلثوم  أهنا س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: ))ليس الَك�ذَّ
يصل�ح ب�ني الناس َفَينْمي خ�رًيا، أو يقول خرًيا(()4(. هذا الق�در يف )صحيحيهام(. وزاد 
صحُ يف يشء مما يقول الناس إال يف  مسلم يف رواية له: قالت أم كلثوم : ومل أسمعه يحُرخِّ
ث�الث: يعني: احلرب، واإِلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته واملرأة زوجها)5(. 
فه�ذا حديث رصيح يف إباحة بعض الك�ذب للمصلحة، وقد ضبط العلامء ما يباح منه. 

)١( صحيح البخاري ]33، 2682، 2749، 6095[، مسلم ]59[.
)2( صحيح البخاري ]34، 2459[. 

)3( صحيح مسلم ]58[.
)4( صحيح البخاري ]2692[، مسلم ]2605[.

)5( صحيح مسلم ]2605[.
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وأحس�ن ما رأيتحُه يف ضبطه، ما ذكره اإلمامحُ أبو حامد الغزايل)١( فقال: الكالمحُ وس�يلٌة إىل 
املقاص�د، فكلُّ مقصوٍد حمموٍد يحُمك�ن التوصلحُ إليه بالصدق والك�ذب مجيًعا، فالكذب 
في�ه ح�رام؛ لعدم احلاجة إلي�ه، وإن أمكَن التوص�ل إليه بالك�ذب، ومل يمكن بالصدق، 
فالكذبحُ فيه مباٌح إن كان تصيل ذلك املقصود مباًحا، وواجٌب إن كان املقصود واجًبا، 
فإذا اختفى مسلم من ظامل وسأل عنه، وجَب الكذبحُ بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند 
ريدحُ أخذها، وجَب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخربه  غريه وديعة وس�أل عنها ظاملٌ يحُ
ا عى املودع املخرب، ولو اس�تحلفه عليها،  بوديعٍة عنده فأخذها الظاملحُ قهًرا، وجب ضامهنحُ
 ، ، وقيل: ال حينثحُ ، حنَث عى األصحِّ ي يف يمينه، فإن حلَف ومل يورِّ لزَمه أن حَيلَف ويورِّ
وكذل�ك ل�و كان مقصودحُ َحْرٍب، أو إصالِح ذاِت البني، أو اس�تاملة قلب املجني عليه يف 
العفو عن اجلناية ال حيصل إال بكذب، فالكذبحُ ليس بحرام، وهذا إذا مل حيصل الغرضحُ 
ي، ومعنى التورية: أن يقصَد بعبارته مقصوًدا  إال بالكذب، واالحتياطحُ يف هذا كلِّه أن يورِّ
صحيًح�ا ليس هو كاذًبا بالنس�بة إلي�ه، وإن كان كاذًبا يف ظاهر اللفظ. ولو مل يقصد هذا، 

بل أطلق عبارة الكذب، فليس بحرام يف هذا املوضع.

ق�ال أب�و حامد الغ�زايل : وكذلك كل ما ارتب�ط به غرٌض مقص�وٌد صحيح له أو 
لغ�ريه، فالذي ل�ه، مثلحُ أن يأخَذه ظال�ٌم، ويس�أَله ع�ن ماله؛ ليأخَذه، فل�ه أن ينكَره، أو 
يس�أَله السلطانحُ عن فاحش��ة بين�ه وبي�َن اهلل تع�اىل ارت�كَبها، ف�ل�ه أن ينكَرها وي�قول: 

، أو م�ا ش�رب�تحُ - م�ثاًل -. م�ا زنيتحُ

وا باحلدود الرجوع عن اإلقرار. وقد اشتهرت األحاديث بتلقني الذين أقرَّ

قابَِل  ، ونحو ذلك، وينبغي أن يحُ وأما غرضحُ غريه، فمثل أن يحُسأَل عن رسِّ أخيه فينكَرهحُ
بني مفس�دة الكذب واملفس�دة املرتتبة عى الصدق، فإن كانت املفس�دةحُ يف الصدق أش�دَّ 

)١( انظر: إحياء علوم الدين )3/ ١37(.
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 ، ، ومتى جاَز الكذبحُ َم عليه الكذبحُ �ه، أو ش�كَّ َحرحُ ، وإن كان عكسحُ رضًرا، فله الكذبحُ
فإن كان املبيححُ غرًضا يتعلَّقحُ بنفس�ه، فيس�تحبُّ أن ال يكذَب، ومتى كان متعلًقا بغريه، مل 

جتز املساحمةحُ بحقِّ غريه، واحلزمحُ تركه يف كل موضٍع أحُبيَح، إال إذا كان واجًبا«)١(.

ْبِث  ؛ لس�وء عواقبه، وخحُ ، وأْصلحُ كلِّ َذمٍّ ق�ال امل�اوردي : »والكذب مِجَ�اعحُ كلِّ رَشٍّ
نْتِجحُ البغضاَء، والبغضاءحُ تؤول إىل العداوة، وليس  نْتِجحُ النَّميمة، والنَّميمة تحُ نتائج�ه؛ ألنَّه يحُ

ه«)2(. هحُ َقلَّ َصِديقحُ مع العداوة َأْمٌن وال راحة؛ ولذلك قيل: من َقلَّ ِصْدقحُ

قال القايض أبو بكر ابن العريب : »حقيقة الكذب: اإلخبار عن اليشء عى خالف 
ما هو عليه. حرمته الرشائع، وكرهته النفوس؛ ملا فيه من فساد القانون يف القول والفعل 

لو توصل إىل غرضه به، فكيف إذا مل يوصل إىل غرض؟! وأشده: 

 .b ١[ الكذب عى اهلل[

]2[ وثانيه: الكذب عى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وهو هو، أو نحوه. 

]3[ وثالث�ه: الك�ذب عى الناس. وهي ش�هادة ال�زور يف إثبات ما لي�س بثابت عى 
أحد، أو إس�قاط ما هو ثابت، ففيه الكذب واملرة، وتصوير الباطل يف صورة 
احل�ق، يف جملس احل�ق، عند نائب احلق؛ ولذلك حذر النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص من قول الزور 
أش�د التحذي�ر كام ج�اء يف احلديث: عن أيب بكرة  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
))أال أنبئك�م بأك�ب الكبائ�ر؟(( قلنا: بى، يا رس�ول اهلل. ق�ال: ))اإلشاك باهلل 
وعق�وق الوالدي�ن(( -وكان متكًئ�ا فجل�س، فق�ال:- ))أال وقول ال�زور، أال 

وشهادة الزور((. فام زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت)3(. 
)١( األذكار، لإلمام النووي )ص: 377- 378(.

)2( أدب الدنيا والدين )ص:26١(.
)3( صحيح البخاري ]2654، 6273، 69١9[، مسلم ]87[.
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]4[ ورابعها: الكذب للنفس. وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته، ومن أشده: الكذب 
يف املعامالت، وهو أحد أركان الفس�اد الثالث�ة فيها، وهي: )الكذب، والعيب، 

والغش(«)١(.

ويق�ول اب�ن القيم : »الكذب متضمن لفس�اد املع�اش واملعاد، ومفاس�د الكذب 
الالزم�ة له معلوم�ة عند خاصة الناس وعامتهم، كيف وهو منش�أ كل رش. فكم أزيلت 
بالكذب من دول وممالك، وخربت به من بالد، واس�تلبت به من نعم، وتقطعت به من 
معاي�ش، وفس�دت به مصالح، وغرس�ت به ع�داوات، وقطعت به م�ودات، وافتقر به 
غن�ي، وذلَّ ب�ه عزيز، وهتكت به مصون�ة، ورميت به حمصنة، وخلت ب�ه دور وقصور، 
ا مبينًا، ورد الغني  وأفس�د به ب�ني االبن وأبيه، وبني األخ وأخي�ه، وأحال الصديق ع�دوًّ
العزي�ز مس�كينًا؟! وه�ل ملئت اجلحي�م إال بأهل الك�ذب الكاذبني ع�ى اهلل b، وعى 
رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، وع�ى دينه، وع�ى أوليائه، املكذب�ني باحلق محية وعصبي�ة جاهلية؟! وهل 
عمرت اجلنان إال بأهل الصدق الصادقني املصدقني باحلق؟ قال تعاىل:﴿ ٻٻٻ
ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ
ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ
ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ

ڇڍ﴾ ]الزمر:35-32[)2(.
وكام أن الصدق خصلة محيدة، وهو من خصال أهل اإليامن فإن الكذب من اخلصال 
َث  القبيحة، وهو من صفات أهل النفاق كام جاء يف احلديث: ))آَيُة امُلنَافِق َثاَلٌث: إذا َحدَّ
َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتَِن َخان(()3(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ))أربٌع من ُكنَّ فيه كان منافًقا 

)١( بترصف عن )عارضة األحوذي( )208/5(.
)2( بترصف عن )مفتاح دار السعادة( )2/ 73- 734(.

)3( صحيح البخاري ]33، 2682، 2749، 6095[، مسلم ]59[.
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خالًصا، ومن كانت فيه َخْصَلٌة منُهنَّ كانت فيه َخْصَلٌة من النيِّفاق حتى َيَدَعَها: إذا اْؤُتَِن 
َث َكَذب، وإذا عاهَد َغَدر، وإذا خاصم َفَجر(()١(. َخان، وإذا حدَّ

وق�د أمر اهلل  عب�اده أن يالزموا الصدق يف مجيع األح�وال، وأن يكونوا 
م�ع الصادق�ني؛ ألن الص�دق س�بيل النجاة م�ن خزي الدني�ا وعذاب اآلخ�رة. قال اهلل 
:﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴾ ]التوب�ة:١١9[، 
»أي: اصدقوا، والزموا الصدق تكونوا مع أهله، وتنجوا من املهالك، وجيعل لكم فرًجا 

من أموركم وخمرًجا«)2(. 

قال احلافظ ابن كثري : »الصدق خصلة حممودة؛ وهلذا كان بعض الصحابة  مل 
جترب عليه كذبة ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم، وهو عالمة عى اإليامن، كام أن الكذب 

أمارة عى النفاق، ومن صدق نجا«)3(.  

ورس�ولنا ملسو هيلع هللا ىلص هو األس�وة احلس�نة لألخالق الفاضل�ة فهو الصادق األمني بش�هادة 
عامة أو املكان�ة أو العتباراٍت أخرى.  م�ن آمن ومن مل يؤمن اس�تكباًرا أو خوًف�ا عى الزَّ
وق�د جاء يف احلديث: ع�ن ابن عباس ، قال: مل�ا نزلت:﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾ 
فا  ]الش�عراء:2١4[، ورهط�ك منهم املخلصني، خرج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حت�ى صعد الصَّ
فهتف: ))يا صباحاه((، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: ))أرأيتم إن أخبتكم أن 
بنا عليك كذًبا، قال:  خياًل خترج من س�فح هذا اجلبل، أكنتم مصدق�ي؟((، قالوا: ما جرَّ

))فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد(()4(.

)١( صحيح البخاري ]34، 3١78[.
)2( تفسري ابن كثري )230/4(.
)3( املصدر السابق )4١8/6(.

)4( صحيح البخاري ]4770، 497١[، مسلم ]208[.
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ثالًثا: ص�ور الك�ذب:

يتبني مما تقدم أن للكذب صوًرا متعددة ومس�تنكرة ومتوعًدا عليها بالنَّار، ومن هذه 
الصور:

1 - القول عىل اهلل بغري علم:

 إنَّ القوَل عى اهلل تعاىل بغرِي علٍم هو أقبححُ وأشنعحُ صور الكذب؛ إذ هو أصل األديان 
 :b الباطلة، ومنشأ التبديل يف األديان املحرفة، وسبب االبتداع يف الدين احلق. قال اهلل

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ  
ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ     ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  

ہ   ہ  ہ﴾ ]البقرة:79-8١[. 

ق�ال اب�ن القي�م : »إن املحرمات نوعان: حم�رم لذاته ال يباح بح�ال، وحمرم ترياًم 
عارًض�ا يف وقت دون وقت، قال اهلل تعاىل يف املح�رم لذاته: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   

ڎ    ڎ  ڈ   ڈ﴾ ]األعراف:33[. 

ثم انتقل منه إىل ما هو أعظم منه فقال: ﴿ژ  ژ  ڑ       ڑ﴾.

 ثم انتقل منه إىل ما هو أعظم منه، فقال: ﴿ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ ﴾. 

ثم انتقل منه إىل ما هو أعظم منه، فقال: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ﴾. فهذا أعظم 
املحرمات عند اهلل تعاىل، وأشدها إث�اًم؛ فإنه يتضمن الكذب عى اهلل تعاىل، ونسبته إىل ما 
ال يليق به، وتغيري دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتقيق ما أبطله، وإبطال 
م�ا حققه، وع�داوة من وااله، وم�واالة من عاداه، وح�ب ما أبغضه، وبغ�ض ما أحبه، 

ووصفه بام ال يليق به يف ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.
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فلي�س يف أجن�اس املحرم�ات أعظ�م عن�د اهلل تع�اىل منه، وال أش�د إث�اًم، وهو أصل 
الرشك والكفر، وعليه أسس�ت البدع والضالالت، فكل بدعة مضلة يف الدين أساس�ها 
القول عى اهلل بال علم؛ وهلذا اشتد نكري السلف واألئمة هلا، وصاحوا بأهلها من أقطار 
األرض، وح�ذروا فتنته�م أش�د التحذي�ر، وبالغوا يف ذلك م�ا مل يبالغوا مثل�ه يف إنكار 
الفواح�ش، والظل�م والعدوان؛ إذ مرة الب�دع وهدمها للدين ومنافاهتا له أش�د، وقد 
أنك�ر تع�اىل عى من نس�ب إىل دينه تلي�ل يشء أو تريمه من عنده، ب�ال برهان من اهلل، 

فق�ال:﴿ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆۆ  ﴾ ]النحل:١١6[ اآلية«)١(. 

وقد هنى اهلل  العباد عن اتباع خطوات الش�يطان، وما يزينه هلم من قبيح 
األفعال، وس�يئ األقوال، وبني حال املتبع خلطوات الشيطان، وما امتنَّ اهلل تعاىل به عى 

عباده املؤمنني يف اتاذهم أسباب الوقاية من خطر اتباع الشيطان. قال سبحانه: ﴿ ې  
ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

]البق�رة:١68-١69[،  ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  ﴾ 

وقال سبحانه: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]الن�ور:2١[، وق�ال س�بحانه: ﴿ھ  ھ   ھ  ے  ے  
ۉ﴾   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

]األعراف:28[.

 : غري احلق كام قال b وق�د ض�لَّ أهل الكتاب بغلوهم يف دينه�م، وقوهلم عى اهلل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ﴿

)١( مدراج السالكني )١/378- 379(.
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ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ﴾ ]النس�اء:١7١[، وق�ال س�بحانه: ﴿ ٱ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹِ﴾ ]املائ�دة:77[، وقال س�بحانه: 

ۋۋ        ٴۇ    ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ    ڭڭۇ   ڭڭ      ۓۓ    ے   ے   ﴿ھ  
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى     ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      
ی       ی     جئ     حئ     مئ             ىئ﴾ ]يون�س:68-70[. ق�ال اب�ن 
َفَق أهل امللل عى أن القول عى اهلل بغري علم حرام، واهلل  هناهم أن  تيمية : »وقد اتَّ
يقول�وا ع�ى اهلل إال احلق، فكان هذا هنًيا أن يقولوا الباطل، س�واء علموا أنه باطل، أو مل 
ْعَلَم  يعلموا؛ فإهنم إن مل يعلموا أنه باطل، فلم يعلموا أنه حق أيًضا؛ إذ الباطل يمتنع أن يحُ
أنه حق، وإن اعتقد معتقد اعتقاًدا فاس�دا أنه حق، فذلك ليس بعلم، فال تقولوا عى اهلل 
ٌل ال  الَّ ة النَّصارى ضحُ م�ا ال تعلم�ون. وإن علموا أنه باطل فهو أجدر أن ال يقولوه. وعامَّ

، بل يقولون عى اهلل ما ال يعلمون«)١(. يعلمون أنَّ ما يقولونه َحقٌّ

2 - الكذب عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

إن الك�ذب ع�ى الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص فاحش�ة عظيم�ة، وموبقة كب�رية؛ ملا فيه من اإلفس�اد 
واإلساءة والتضليل.

ق�ال العالمة املناوي : »إن الك�ذب عليه ملسو هيلع هللا ىلص أعظم أنواع الكذب؛ ألدائه إىل هدم 
قواعد الدين، وإفساد الرشيعة، وإبطال األحكام«)2(. 

)١( اجلواب الصحيح )294/4- 295(.
)2( فيض القدير )476/2(.
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ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الكذب عليه أشدَّ التَّحذير مبينا عاقبته فقال: ))إن كذًبا علَّ  وقد حذَّ
ليس ككذب عىل أحد، فمن كذب عل متعمًدا، فليتبوأ مقعده من النار(()١(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال تكذبوا علَّ فإنَّه من َكَذَب علَّ َفْلَيلِِج الن�َّار(()2(.

ْأ َمْقَعَدُه من النَّار(()3(.  ًدا َفْلَيَتَبوَّ وقال أيًضا: ))من َكَذَب َعَلَّ ُمَتَعميِّ

ويف رواي�ة: ))ي�ا أهيا الناس إياكم وكثرة احلديث عني، فم�ن قال عني فال يقولن إال 
ا وصدًقا، فمن قال علَّ ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار(()4(.  حقًّ

ان : ما يمنعني أن أحدث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن ال أكون أوعى  وقال عثامن بن عفَّ
أصحابه عنه، ولكني أش�هد لس�معته يق�ول: ))من قال عل ما مل أق�ل فليتبوأ مقعده من 

النار(()5(.

َد الكذب عى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الكبائر،  قال احلافظ ابن حجر : »واتفقوا عى أن تعمُّ
َد الكذب عى النبي ملسو هيلع هللا ىلص«)6(.  َر من تعمَّ وبالغ أبو حممد اجلويني ، فَكفَّ

)١( صحيح البخاري ]١29١[، مسلم ]4[. 
)2( صحيح البخاري ]١06[، مسلم ]١[. 

)3( صحيح البخاري ]١١0، ١29١، 346١، 6١97[،  مسلم ]3، 4[.
)4( أخرجه ابن أيب شيبة ]26244[، وأمحد ]22538[، وهناد ]١388[، والدارمي ]243[، وابن ماجه 

]35[، واحلاكم ]379[، وقال: »عى رشط مسلم«، ووافقه الذهبي.
)5( أخرجه الطياليس ]80[، وأمحد ]469[، والبزار ]383[. قال اهليثمي )١43/١(: »ويف رواية عن عثامن 

بن عفان  يعني قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من قال عل كذبا فليتبوأ بيتا يف النار((. روامها أمحد وأبو 

يعى والبزار. ويف رواية البزار: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار((. 
وكذلك أبو يعى، وهو حديث رجاله رجال الصحيح، والطريق األول فيها عبد الرمحن بن أيب الزناد، 

وهو ضعيف، وقد وثق«.
)6( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:١١١-١١2(.
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وق�ال اإلم�ام الن�ووي  يف الكذب ع�ى النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إنه »فاحش�ة عظيم�ة، وموبقة 
كبرية، ولكن ال يكفر هبذا الكذب إال أن يس�تحله، هذا هو املش�هور من مذاهب العلامء 
م�ن الطوائف. وقال الش�يخ أبو حمم�د اجلويني - والد إمام احلرم�ني أيب املعايل من أئمة 
أصحابن�ا - : يكف�ر بتعمد الكذب عليه ملسو هيلع هللا ىلص. حكى إم�ام احلرمني عن والده  هذا 
املذهب، وأنه كان يقول يف درس�ه كثرًيا: من كذب عى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عمًدا كفر وأريق 
دم�ه. وضع�ف إمام احلرمني  هذا القول وقال: إنه مل ي�ره ألحد من األصحاب، وإنه 

هفوة عظيمة. والصواب ما قدمناه عن اجلمهور  – واهلل أعلم -«)١(. 

وألجل هذا ترم باالتفاق روايةحُ املوضوع إال مقروًنا ببيان حاله)2(؛ حلديث مس�لم: 
َث عنيِّي بحديث ُيَرى أنَّه َكِذٌب فهو أحد الكاذبني(()3(. ))من َحدَّ

3 -  الكذب عىل النَّاس يف املعامالت ونحوها:

إن م�ن أن�واع الكذب القبيح�ة، وصوره املنك�رة: الكذب عى النَّ�اس يف املعامالِت 
ديد  َد من يقرتفحُ ذلك بالوعيِد الشَّ ارع ذلك أشدَّ التحريم، وتوعَّ م الشَّ ونحوها، وقد حرَّ
يف اآلخ�رة، والتج�ارة الت�ي أذن اهلل b هبا وأحلَّها ال بدَّ أن تكون س�ليمة من )الكذب 

والعيب والغش(. 

وق�د ذكر القايض أبو بكر ابن الع�ريب  أن من أنواع الكذب: الكذب للنفس -كام 
تقدم- قال: »وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته، ومن أش�ده: الكذب يف املعامالت، وهو 

أحد أركان الفساد الثالثة فيها، وهي: )كذب، عيب، غش(.

: نارصحُ الدين أمحد بن حممد بن املنري املالكي.  )١( رشح النووي عى صحيح مسلم )69/١(. ووافَق اجلوينيَّ
انظر: اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، للدكتور حممد أبو شهبة )ص:347(.

)2( قال اإلمام النووي: »حيرم رواية احلديث املوضوع عى من عرف كونه موضوًعا، أو غلب عى ظنه 
وضعه، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه، ومل يبني حال روايته ووضعه فهو داخل يف هذا الوعيد، 

مندرج يف مجلة الكاذبني عى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. رشح النووي عى صحيح مسلم )7١/١(.
)3( انظر: مقدمة صحيح مسلم )8/١(، وانظر: تقيقنا إلمتام الدراية لقراء النقاية )١/330-33١(.
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فإذا خلصت املعاملة عن هذه الثالثة فهي التجارة التي أذن اهلل b فيها، والتي يمدح 
صاحبها.

نوب املتوعد عليها  وأشد ما جيري من الكذب يف البيع: احللف الكاذب، وهو من الذُّ
بالع�ذاب ك�ام جاء يف احلديث عن أيب ذر  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: ))ثالثة ال يكلمهم اهلل 
ي�وم القيام�ة، وال ينظ�ر إليه�م وال يزكيهم وهلم عذاب ألي�م((، فأعادها ثالًث�ا، قال أبو 
ُق ِس�ْلَعَتُه  ذر : خابوا وخرسوا، من هم يا رس�ول اهلل؟ قال: ))امْلُْس�بِل، وامْلَنَّان، وامْلُنَفيِّ

لِِف الكاذب(()١(. بِاحْلَ

لِ�ِف الكاذب((: هو الذي حيلف عى س�لعته باجلودة،  ُق ِس�ْلَعَتُه بِاحْلَ فقول�ه: ))وامْلُنَفيِّ
والسالمة من العيب، والكذب يف الصفة«)2(.

واليمني أو القسم: ربط النفس باالمتناع عن يشء أو اإلقدام عليه، بمعنى معظم عند 
�مي احللف يمينًا؛ ألن الع�رب كان أحدهم يأخذ بيمني  احلال�ف حقيقة أو اعتقاًدا. وسحُ

صاحبه عند التحالف.

واليمني أو القس�م من وس�ائل اإلقناع، فهو يفيد توكيد اخلرب، فإذا كان املقس�م كاذًبا 
فإن اإلثم يتضاعف ويزداد. 

 ،b واأْلَْياَمنحُ الكاذبة من أبشع صور الكذب، وأشدها خطًرا؛ ألن فيها جرأة عى اهلل
وإضاعة للحقوق، وهدًرا للكرامة.

َر من التساهل هبا؛ ألهنا عهٌد وميثاٌق جيب أن  وقد عظََّم اإلس�المحُ ش�أَن اليمني، وحذَّ
تس�اهل ب�ه. ق�ال اهلل b: ﴿ىئ   ی﴾ ]املائدة:89[،  حيف�ظ ويحُؤدَّى، وأن ال يحُ

أي: عن احلنث، فإذا حنثتم فاحفظوها بالكفارة.
)١( صحيح مسلم ]١06[.

)2( انظر: عارضة األحوذي من )209/5( إىل )2١5/5(.
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وق�د ذمَّ اهلل b املكثرين للحلف فقال: ﴿ۈٴۇۋۋۅ﴾ ]القلم:١0[، أي: 

»كث�ري احلل�ف يف احلق والباطل، وكفى به مزجرة ملن اعت�اد احللف. ومثله قوله تعاىل: 

﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ ]البقرة:224[«)١(.

قال ابن رجب : »فإن اأْلَْياَمَن يقع الناس فيها كثرًيا، وهيمل كثري منهم ما جيب هبا، 

فال حيفظه، وال يلتزمه«)2(. 

واحلل�ف الكاذب من صفات املنافقني كام أخرب اهلل  عن املنافقني يف قوله: ﴿ ڦ  

ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ   ڑ         ک  ک  ک ﴾ ]النساء:6١-62[، ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ﴾ ]التوب�ة:56[، ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾]التوب�ة:62[، ﴿ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]التوبة:74[، ﴿ڈ  ڈ  

ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ﴾ ]التوب�ة:96[، 

ڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ ﴿

ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھ
ےے﴾ ]املجادلة:١4-١6[، ﴿ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ 

وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]املجادلة:١8[.

)١( الكشاف )586/4(، وانظر: مفاتيح الغيب )603/30(.
)2( جامع العلوم واحلكم )١/ 463(.
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فينبغ�ي للمس�لِم أن يصوَن نفَس�ه عن احللف الكاذب، وأن حي�رتَز عن كثرة األَيامن؛ 
ةحُ َرْعٍي حِلَقِّ اهلل b، إال  )١(، وِقلَّ نْ�ثحُ ف�إن ذلك من ال�ربِّ والتقوى. واإلكثار يكون معه احْلِ
ر عن يمينه، كام جاء يف احلديث:  َكفِّ نْثحُ خرًيا، فتامم احلفظ: أن يفعل اخلري، ويحُ إذا كان احْلِ
))وإين واهلل إن ش�اء اهلل ال أحل�ف عىل يمني، ثم أرى خ�رًيا منها، إال كفرت عن يميني، 

وأتيت الذي هو خري(()2(.

وم�ن أش�د أنواع األيامن الكاذبة: اليمني الغموس، وه�ي اليمني الكاذبة التي حيلفها 
ا. اإلنسان عامًدا عاملا أن األمر بخالف ما حلف عليه؛ ليحق هبا باطاًل أو يبطل حقًّ

وسميت َغموًسا -بفتح املعجمة-؛ ألهنا تغمس احلالف يف اإلثم يف الدنيا، ويف النار 
يوم القيامة)3(. 

وق�ال آخ�رون: من حلف عى أمر ماض كاذًبا متعم�ًدا؛ فهي اليمني الغموس؛ ألهنا 
تغمس�ه يف اإلث�م، ثم يف الن�ار، وال كفارة فيها عن�د أكثر أهل العلم)4(؛ ألهن�ا يمنيحُ مكٍر 

وخديعٍة وَكِذٍب فال تنعقد أصاًل، فهي أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر)5(.

)١( احِلنثحُ هنا: اخْلحُْلفحُ يف اليمني.
)2( صحيح البخاري ]3١33، 55١8، 6623، 6649، 67١8، 672١، 7555[، مسلم ]١649[.

يف  اليمني  أنواع  وانظر:  )ص:١4(،  للذهبي  الكبائر،   ،)304/2( الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر  انظر:   )3(
)املوسوعة الفقهية الكويتية( )282/7(.

)4( وذهب الشافعية إىل وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن اإلمام أمحد، واملشهور عن أمحد خالفها. جاء 
يف )املجموع( )١4/١8(: »واختلف يف اليمني الغموس هل هي يمني منعقدة أم ال؟ فمذهبنا أهنا يمني 
املنذر:  ابن  قال  الكفارة.  تعاىل، وفيها  اهلل  باسم  بالقلب، معقودة بخرب، مقرونة  منعقدة؛ ألهنا مكتسبة 
ذهب مالك بن أنس ومن تبعه من أهل املدينة إىل أهنا يمني مكر وخديعة وكذب فال تنعقد، وال كفارة 
أمحد  قال  وبه  العراق،  وأهل  الثوري  قول  وهو  الشام،  أهل  من  وافقه  ومن  األوزاعي  قال  وبه  فيها. 

وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي من أهل الكوفة« املجموع رشح املهذب )١8/١3(.
)5( اهلداية يف رشح بداية املبتدي )3١7/2(، االختيار لتعليل املختار )46(، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق 
)١07/3(، درر احلكام )38/2(، روضة الطالبني وعمدة املفتني )3/١١(، الغرة املنيفة )ص:١78(، 
املستقنع  زاد   ،)١98/2( حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عى  الفقه  يف  املحرر   ،)496/9( املغني 

)ص:229(.
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وقد جاء يف احلديث عن عبد اهلل بن مسعود  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من حلف 
ع�ىل يم�ني يقتطع هبا مال امرئ مس�لم، هو عليه�ا فاجر، لقي اهلل وه�و عليه غضبان((. 

فأن�زل اهلل b: ﴿ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  
حب   جب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ    ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   
خب﴾]آل عم�ران:77[. ق�ال: فدخل األش�عث بن قيس، وقال: م�ا حيدثكم أبو عبد 
الرمحن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: يِفَّ أنزلت كانت يل بئر يف أرض ابن عم يل، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
))بينت�ك أو يمين�ه(( فقلت: إًذا حيلف يا رس�ول اهلل، فقال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))من حلف عىل 
، يقتطع هبا مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي اهلل وهو عليه غضبان(()١(. يمني َصْبٍ

رْب( هي التي يصربحُ فيها نفسه عى اجلزم باليمني.  قال ابن دقيق العيد : »)َيِمنيحُ الصَّ
و)الص�رب(: احلب�س، فكأنه حيبس نفس�ه عى هذا األم�ر العظيم، وهي اليم�ني الكاذبة. 
ويق�ال ملث�ل هذه اليم�ني: )الغموس( أيًض�ا. ويف احلدي�ث: وعيد ش�ديد لفاعل ذلك، 
وذل�ك مل�ا فيها م�ن أكل املال بالباطل ظل�اًم وعدواًنا، واالس�تخفاف بحرمة اليمني باهلل 

تعاىل«)2(. 

وقال ابن اجلوزي : »قوله: ))عىل يمني صب(( يف معناها قوالن: 

أحدمها: أن يصرب نفسه: أي حيبسها عى اليمني الكاذبة غري مبال هبا. 

والث�اين: أن يكون معن�ى الصرب اجلرأة، من قوله تع�اىل: ﴿ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴾ 
]البقرة:١75[، أي: جيرتئ بتلك اليمني عى هتك دينه«)3(.

)١( صحيح البخاري ]2356، 4549، 6659، 6676[، مسلم ]١38[.
)2( إحكام األحكام )259/2(.

)3(كشف املشكل )١/309(.
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وروى البخ�اري يف )صحيح�ه( عن عبد اهلل بن عمرو  قال: جاء أعرايب إىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: يا رس�ول اهلل، ما الكبائر؟ قال: ))اإلشاك ب�اهلل((، قال: ثم ماذا؟ قال: ))ثم 
عقوق الوالدين(( قال: ثم ماذا؟ قال: ))اليمني الغموس(( قلت: وما اليمني الغموس؟ 

قال: ))الذي يقتطع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب(()١(.

وروى مس�لم يف )صحيح�ه( عن أيب أمامة  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب اهلل له النار، وحرم عليه اجلنة(( فقال له رجل: وإن 
كان ش�يًئا يس�رًيا يا رس�ول اهلل؟ قال: ))وإْن َقِضيًبا من َأَراٍك(()2(. ويف الرواية األخرى: 
: يا  ِميُّ َم�ْوَت(، ورجل من )ِكنْ�َدَة( إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، فق�ال احْلَْرَ ج�اء رجل م�ن )َحْرَ
: هي أريض يف يدي  رسول اهلل، إن هذا قد غلبني عى أرض يل كانت أليب، فقال اْلِكنِْديُّ
أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للحرمي: ))َأَلَك َبييِّنٌَة؟(( قال: ال، قال: 
))َفَلَك َيِمينُُه((، قال: يا رس�ول اهلل، إن الرجل فاجر ال يبايل عى ما حلف عليه، وليس 
يتورع من يشء، فقال: ))ليس لك منه إال ذلك((، فانطلق ليحلف، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ملا أدبر: ))أما لئن َحَلَف عىل َماٍل لَِيْأُكَلُه ظلاًم، َلَيْلَقنَيَّ اهللَ وهو عنه ُمْعِرض(()3(.

وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة، وال 
يزكيهم، وهلم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق، فمنعه  من ابن السبيل، ورجل 
باي�ع إماًم�ا ال يبايعه إال لدنيا، فإن أعطاه منها ريض، وإن مل يعطه منها س�خط، ورجل أقام 
سلعته بعد العرص، فقال: واهلل الذي ال إله غريه لقد أعطيت هبا كذا وكذا، فصدقه رجل((. 

ثم قرأ هذه اآلية: ﴿ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ﴾ ]آل عمران:77[)4(.

)١( صحيح البخاري ]6675، 6870، 6920[.
)2( صحيح مسلم ]١37[.
)3( صحيح مسلم ]١39[.

)4( صحيح البخاري ]2358، 72١2[، مسلم ]١08[.
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4 - املخاصمة بالباطل:

جاء يف احلديث: عن عبد اهلل بن عمر  قال: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))من 
حالت ش�فاعته دون حد من حدود اهلل، فقد ضاد اهلل، ومن خاصم يف باطل وهو يعلمه، 
مل يزل يف سخط اهلل حتى ينزع عنه، ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهلل ردغة اخلبال 

حتى خيرج مما قال(()١(.

واملخاص�م بالباط�ل مع علم�ه بأنه باطل وأن�ه كاذب يف خماصمته، وال�ذي يقول يف 
مؤمن ما ليس فيه فقد توعده اهلل b بأنه س�يحبس يف )ردغة اخلبال(، وهي صديد أهل 

النار. 

ويدخل يف هذا الباب: املجادلة بالباطل: قال اهلل b: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک  گ﴾ 

]النساء:١09[.

وق�د هن�ى اهلل b ع�ن املخاصمة بالباط�ل؛ للتوصل إىل أكل أم�وال الناس بغري حق 
فق�ال س�بحانه: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾ ]البقرة:١88[. 

ق�ال احلاف�ظ ابن كث�ري : قال علُّ ب�ن أيب طلحة عن ابن عب�اس : هذه اآلية يف 
الرج�ل يكون علي�ه مال وليس عليه في�ه بيِّنة، فيجحد املال، وخياص�م إىل احلكام. وهو 
يع�رف أنَّ احل�ق عليه. وهو يعلم أنَّه آثم آكل احلرام. وكذا روي عن جماهد، وس�عيد بن 

)١( أخرجه أمحد ]5385[،  وأبو داود ]3597[، والطرباين ]١3435[، واحلاكم ]2222[ وقال: صحيح 
اإليامن(  )شعب  ويف   ،]١١44١[ )السنن(  يف  البيهقي  أيًضا:  وأخرجه  الذهبي.  ووافقه  اإلسناد، 

  .]6309[
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جبري، وعكرمة، وجماهد، واحلس�ن، وقتادة، والس�دي، ومقاتل بن حيان، وعبد الرمحن 
بن زيد أهنم. قالوا: ال تاصم وأنت تعلم أنك ظامل)١(.

وقد ورد يف )الصحيحني( عن أم سلمة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إنام أنا برش، وإنكم 
ختتصم�ون إيل، ولع�ل بعضكم أن يكون أحلن بحجته م�ن بعض، وأقيض له عىل نحو ما 

أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيًئا فال يأخذ، فإنام أقطع له قطعة من النار(()2(.

فدل�ت ه�ذه اآلية الكريمة وهذا احلديث عى أن حكم احلاكم ال يغري اليشء يف نفس 
األم�ر. ف�ال حي�ل يف نفس األم�ر حراًما هو حالل، وال حي�رم باطاًل هو ح�الل. وإنام هو 
مل�زم يف الظاه�ر)3(. فإن طابق يف نفس األمر ف�ذاك، وإالَّ فللحاكم أجره، وعى املحتال 

وزره)4(.

قال ابن رجب : »فإذا كان الرجلحُ ذا قدرٍة عند اخلصومة -س�واء كانت خصومتحُه 
 ، ، ويحُوِهَن احلقَّ �امع أنَّه ح�قٌّ يَِّل للسَّ َ ي�ن أو يف الدني�ا- ع�ى أْن ينترص للباطل، َوخيحُ يف الدِّ
مات، ومن أخبث خصال النفاق«)5(. ِْرَجه يف صورة الباطل، كان ذلك ِمْن أقبِح املحرَّ وخيحُ

عون للكذب(-: امَّ 5 - إشاعُة الكذِب وَنْقُله -)السَّ

إن م�ن آف�ات اللس�ان املنكرة: إش�اعةحُ الك�ذِب وَنْقلحُه. فم�ن الناس من يس�تمع إىل 
الك�ذب، وإىل م�ن خي�وض يف الباطل، ورب�ام تأثَّر بذلك فكان س�بًبا لضالل�ه، فإذا نقله 
ه، وما قد ينطوي عى ذلك النقل من اإلضالل، واإليذاء،  وانترش يف اآلفاق فال خيفى أثرحُ

العظيم، البن أيب حاتم  القرآن  الطربي )550/3(، تفسري  ابن كثري )52١/١(، وانظر: تفسري  )١( تفسري 
.)32١/١(

)2( صحيح البخاري ]2680، 6967، 7١68[، مسلم ]١7١3[.
)3( بنحو ما يرى، وتشهد به الشهود، والقايض برش خيطئ ويصيب.

)4( تفسري ابن كثري )52١/١(.
)5( جامع العلوم واحلكم )486/2(.
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وإثارة النزاعات والنعرات، وإيغار الصدور، وربام أفىض إىل التدابر والتنازع والتقاتل.

ب  عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان  نْدحُ َرةحُ ْبنحُ جحُ وق�د تق�دم يف احلدي�ث الذي رواه َس�محُ
ثحُ بالكْذَبة، َفتحُْحَملحُ عنه حتى َتْبلحَُغ اآلَفاق. َدِّ حال الرجل الذي حيحُ

ولقد دأب كثريون عى نرش اإلش�اعات بني الناس، وتلقفت بعضحُ وس�ائل اإلعالم 
املرتبص�ة ذل�ك، وعملوا عى نرشها عى أوس�ع نطاق، حتى تدث فتن�ة وبلبلة، وتقق 

أهداًفا خبيثة، فعظم اخلطر، ومتادى الرر.

اء اخلبي�ث، وهنانا عنه أش�دَّ النَّهي، وم�ا ذلك إال  رن�ا اهلل b م�ن هذا ال�دَّ ولق�د حذَّ
لعظ�م أمر اإلش�اعة، وكثرة أخطارها، وش�دة أرضاره�ا وآثارها عى الناق�ل واملنقول، 

وعى مس�توى الفرد واملجتمع، فق�ال : ﴿ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں    ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې        ى  ى   ائ  ائ  
ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  

ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خبمب﴾ ]النور:١4-١9[.
وخيتلف نقل اإلش�اعة بالنس�بة للناقل فقد يكون عاملا بكذب ما ينقل، أو يغلب عى 
ظنه أنه كذب، ومع ذلك فهو يحُرِصُّ عى نقله وإشاعته بقصد اإلفساد واإليذاء، وهو يدل 

عى فساد النية، وسوء الطوية، وخبث الغاية واهلدف.

ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك مبينًا أن ناقل الكذب يش�ارك الواضع يف اإلثم يف قوله  وقد حذَّ
ُه َكِذٌب فهو أحُد الَكاِذبنِي(()١(. َث َعنيِّي َحِديًثا وهو يرى َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))من َحدَّ

)١( مقدمة صحيح مسلم )١/8(.
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ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك مبينًا أنه بمثابة من  ومنه�م من ينق�ل بال تثبت وال تبني، وقد حذَّ
َث بكليِّ ما َسِمَع(()١(. يكذب، فقال : ))كفى باملرء كذًبا أن ُيَديِّ

وم�ا ذاك إال قطًع�ا لدابر اإلش�اعة وما ت�دث من رضر، وما ترتك م�ن أثر. فكم من 
إشاعاٍت هدمت أرًسا، وتسببت يف طالٍق ومشكالٍت، وقطيعِة رحٍم، وهجر صديق؟

وكم من إش�اعاٍت َقطَّع�ْت عالقاٍت محيمة بني األفراد وبني الدول، وكانت س�بًبا يف 
إيقاِد نار الفتنة، فأشعلت حروًبا، وتسببت يف إزهاِق أنفٍس بريئة.

َكت يف علامء  وك�م من إش�اعات أحلقت هتاًم يف حقِّ أبري�اء، َفَضلَّلِت القضاء، وَش�كَّ
صاحلني، وأناس أتقياء؟ 

وكم من إشاعات انتهكت حرمة مسلم أو مسلمة؟  

فكل هذا من اإلفساد واإلجرام الذي يلحق األذى باألفراد واملجتمعات.

فلذلك ينبغي االحرتاز عن س�امع الكذابني واملنافقني؛ ألنَّ كثرة االس�تامع هلم تحُْفِض 
ْفهمحُ منها: اإلقرار، وذلك من أسباب  إىل التَّأثر هبم، ونقِل كذهبم، وألنَّ كثرة السامع قد يحُ

متادي الكذابني يف كذهبم، وتأثر الناس هبم. 

b:﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ   اهلل  ق�ال 
وق�ال  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت﴾]األنع�ام:68[، 

﴿ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ    س�بحانه: 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
خب  مب﴾]النس�اء:١40[، وق�ال س�بحانه: ﴿  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

)١( صحيح مسلم )١/١0( ]4[.
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ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ې   ۉ   ۉ   ۅۅ    ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ    ڭ  
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئۈئ  

ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی﴾ ]املائدة:4١[. 
ق�ال  يف ذمِّ اليهود: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]املائدة:42[. قوله b: ﴿ ٱ  ٻ﴾، 
ع: الكثري السمع، أي: االستامع ملا يقال له.  امَّ أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم. والسَّ
والس�مع مس�تعمل يف حقيقته، أي: أهنم يصغون إىل الكالم الكذب وهم يعرفونه كذًبا، 
بحُوَنه، فيكثر سامعهم إياه. ويف هذا كناية عن َتَفيشِّ الكذب  أي: أهنم حيفلون بذلك وَيَتَطلَّ

يف مجاعتهم بني سامع وخمتلق؛ ألنَّ كثرة السمع تستلزم كثرة القول)١(.

.)2( والسمع هاهنا سمع استجابة كام ذكر احلافظ ابن كثري

قال ابن القيم : »﴿ ٱ  ٻ﴾، أي: قابلون له، ومنقادون غري منكرين 
له«)3(. 

لونه ع�ى غري تأويله،  ف�ون الَكِلَم ع�ن مواضعه، ويتأوَّ وم�ن ش�أن الكذابني أهنم حيرِّ
وَن�هحُ م�ن بعد ما عقلوه وه�م يعلمون، فينقل عنهم الس�امعون الكذب والتحريف  لحُ َبدِّ ويحُ

لق�وم آخرين كام ق�ال س�بحانه: ﴿ ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ﴾.

)١( التحرير والتنوير )١99/6(.
)2( انظر: تفسري ابن كثري )١١3/3(، وانظر: مدارج  السالكني، البن القيم )١59/3(.

)3( بدائع الفوائد )76-75/2(.
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وسامع الكذب ونقله هو شأن املنافقني كام أخرب احلقُّ  عنهم يف قوله: ﴿ۆ  ۈ  
ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  

ائ  ائ﴾ ]التوبة:47[. 
قال ابن القيم : »إن العبد إذا اعتاد س�امع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تريًفا للحق 
به إن  ه وكذَّ ع�ن مواضع�ه؛ فإنه إذا قبل الباطل أحب�ه ورضيه، فإذا جاء احلق بخالف�ه ردَّ

قدر عى ذلك، وإال حرفه«)١(.

و»س�امع خاصة اخلاصة املقربني هو س�امع القرآن باالعتبارات الثالثة: إدراًكا وفهاًم، 
وتدب�ًرا، وإجاب�ة. وكل س�امع يف الق�رآن م�دح اهلل b أصحابه، وأثنى عليه�م، وأمر به 
أولياءه فهو هذا الس�امع. وهو س�امع اآليات، ال س�امع األبيات، وسامع القرآن، ال سامع 
مزامري الش�يطان، وس�امع كالم رب األرض والسامء، ال س�امع قصائد الشعراء، وسامع 
املراش�د، ال س�امع القصائد، وسامع األنبياء واملرسلني، ال س�امع املغنني واملطربني. فهذا 
الس�امع ح�اد حيدو القل�وب إىل جوار ع�الم الغيوب، وس�ائق يس�وق األرواح إىل ديار 
األفراح، وحمرك يثري س�اكن العزمات إىل أعى املقامات، وأرفع الدرجات، ومناد ينادي 
لإليامن، ودليل يسري بالركب يف طريق اجلنان، وداع يدعو القلوب باملساء والصباح، من 

قبل فالق اإلصباح حي عى الفالح، حي عى الفالح.

فلم يعدم من اختار هذا السامع إرشاًدا حلجة، وتبرصة لعربة، وتذكرة ملعرفة، وفكرة 
ا عى ضاللة، وإرش�اًدا من غي، وبصرية من عمى، وأمًرا  يف آية، وداللة عى رش�د، وردًّ
بمصلح�ة، وهنًيا عن مرة ومفس�دة، وهداية إىل ن�ور، وإخراًجا من ظلمة، وزجًرا عن 
ه�وى، وحثًّا ع�ى تقى، وجالء لبص�رية، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وش�فاء، وعصمة 

ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتقيق حق، وإبطال باطل«)2(.
)١( إغاثة اللهفان )١/55(.

)2( مدارج السالكني )48١/١-482(، وانظر: )١59/3(.
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6 -  قول الزور:

َورحُ - بفتح           ور: الكذب قيل له ذلك؛ لكونه مائاًل عن احلق، والزَّ اغب : الزُّ قال الرَّ
الزاي-: امليل)١(. 

وقول الزور حيمل عى إثبات ما ليس بثابت عى املدعى عليه، أو إسقاط ما هو ثابت.

وقد هنى الش�ارع املس�لم عن قول الزور والعمل به، وعده من أكرب الكبائر، وأعظم 
الذن�وب؛ ملا ينط�وي عليه من أرضار خطرية، ومس�اوئ مجة، فهو س�بب يف أكل أموال 
 b الن�اس بالباط�ل، وإضاع�ة احلقوق، وإض�الل احلكام والقض�اة؛ ولذل�ك قرنه اهلل

﴿ى   ائائ  ەئ  ەئ  وئوئۇئ    قول�ه:  يف  بال�رشك 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]احلج:30-3١[.

ق�ال احلاف�ظ ابن كثري : »)م�ن( هاهنا لبي�ان اجلنس، أي: اجتنب�وا الرجس الذي 
ه�و األوث�ان. وقرن ال�رشك باهلل بقول ال�زور، كقول�ه: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     
  )2(عن أيب بكرة )ڱ﴾ ]األعراف:33[، ومنه: ش�هادة ال�زور. ويف )الصحيحني
ق�ال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))أال أنبئك�م بأكب الكبائر؟(( قلنا: بى، يا رس�ول اهلل. قال: 
))اإلشاك ب�اهلل وعقوق الوالدين(( -وكان متكًئا فجل�س، فقال:- ))أال وقول الزور، 

أال وشهادة الزور((. فام زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت«)3(. 

ويف رواي�ة: ع�ن أنس بن مال�ك  قال: ذكر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الكبائر، أو س�ئل عن 

)١( انظر: املفردات يف غريب القرآن، مادة: )زور( )ص:387(، فتح الباري، البن حجر )١0/473(.
)2( صحيح البخاري ]2654، 6273، 69١9[، مسلم ]87[.

)3( تفسري ابن كثري )4١9/5(.
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الكبائ�ر فق�ال: ))الرشك باهلل، وقتل النف�س، وعقوق الوالدين، فق�ال: أال أنبئكم بأكب 
الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور(()١(. 

وع�ن عبد اهلل –يعني: ابن مس�عود-  قال: عدلت ش�هادة ال�زور باإلرشاك باهلل 
تعاىل. وقرأ: ﴿ ەئ  وئوئ﴾ ]احلج:30[)2(.

ومج�ع ال�رشك وقول ال�زور يف قران واح�د، وذل�ك أنَّ الرشك من باب ال�زور؛ ألنَّ 
املرشك زاعم أنَّ الوثن تق له العبادة، فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة األوثان التي هي رأس 
ال�زور، واجتنب�وا قول الزور كل�ه، ال تقربوا ش�يًئا منه؛ لتامديه يف القبح والس�امجة. وما 

ظنك بيشء من قبيله عبادة األوثان)3(. 

ق�ال ابن العريب : »ش�هادة الزور فيه�ا قطع احلقوق، والتلبي�س عى احلق بصورة 
الباطل. والكذب كله كبرية، ولكنه متفاضل بحس�ب عظم متعلقاته يف هتك احلرمة به. 
واليم�ني الغموس أعظمه. ويدخل فيه: قذف املحصن�ة بالباطل، فإن كان مما علمه كان 

من باب هتك السرت، ونزل عن تلك الدرجة االوىل«)4(.

و»شهادة الزور كبرية عظمى، ومصيبة يف اإلسالم كربى، مل تدث حتى مات اخللفاء 
الثالثة، ورضبت الفتنة رسادقها، فاستظل هبا أهل الباطل، وتقولوا عى اهلل b ورسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص م�ا مل يك�ن. وقد عدلت ش�هادة الزور يف احلديث الصحي�ح: االرشاك باهلل، وتوعد 

عليها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى قالت الصحابة : ليته سكت«)5(.

)١( صحيح البخاري ]2653 ، 5977 ، 687١[، مسلم ]88[.
)2( قال اهليثمي )20١/4(: »رواه الطرباين يف )الكبري(، وإسناده حسن«.

)3( الكشاف )3/ ١54(، وانظر: مفاتيح الغيب )223/23(، البحر املحيط يف التفسري )504/7(، روح 
املعاين )١42/9(.

)4( عارضة األحوذي )١١/١53(.
)5( املصدر السابق )١78/9(.
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وسبب االهتامم بشهادة الزور كوهنا أسهل وقوعا عى الناس والتهاون هبا أكثر؛ فإن 
اإلرشاك ينبو عنه قلب املس�لم، والعقوق يرصف عنه الطبع، وأما الزور فاحلوامل عليه 
كثرية كالعداوة واحلسد وغريمها، فاحتيج إىل االهتامم به، وليس ذلك لعظمه بالنسبة إىل 
ما ذكر معه من اإلرشاك قطًعا، بل لكون مفسدته متعدية إىل الغري، بخالف اإلرشاك فإن 

مفسدته مقصورة عليه غالًبا.

 وقول الزور أعم من ش�هادة الزور؛ ألنه يش�مل كل زور من ش�هادة أو غيبة أو هبت 
أو كذب؛ ولذا قال ابن دقيق العيد : ينبغي أن حيمل قوله: )قول الزور( عى )شهادة 
الزور(؛ فإنا لو محلناه عى: اإلطالق: لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلًقا كبرية، وليس 

كذلك.

 وال شك يف عظم الكذب، ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده، ومنه قوله تعاىل: 
﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴾ ]النساء:١١2[)١(.

وق�د جاء يف احلديث: ))من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل حاجة يف أن يدع 
طعامه ورشابه(()2(.

قال الطيبي : »دليل عى أن الكذب والزور أصل الفواحش، ومعدن النواهي، بل 
قرين الرشك. قال تعاىل: ﴿ ى   ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ﴾ 
]احل�ج:30[. وق�د عل�م أن ال�رشك مض�اد اإلخ�الص، وللص�وم مزي�د اختص�اص 

باإلخالص، فريتفع بام يضاده. واهلل أعلم«)3(.  

)١( انظر: نيل األوطار، للشوكاين )344/8( ، إحكام اإلحكام، البن دقيق العيد )276-275/2(.
)2( صحيح البخاري ]١903، 6057[.

)3( رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( )١59١/5(، فيض القدير )223/6(.
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7 - الكذب يف املزاح:

�ديد كام جاء يف  م كالكذب يف غريه، وق�د ورد فيه الوعيد الشَّ الك�ذب يف امل�زاح حم�رَّ
ي، قال: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  ثني أيب، عن جدِّ ِز ْبِن َحِكيم، حدَّ احلديث عن هَبْ

ُث َفَيْكِذُب، لُِيْضِحَك به القوم، ويٌل له ويٌل له(()١(. ))ويٌل للذي ُيَديِّ

قال العالمة املناوي : »كرره إيذاًنا بش�دة هلكته؛ وذلك ألن الكذب وحده رأس 
كل مذموم، ومجاع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجالب الضحك الذي يميت القلب، 

وجيلب النسيان، ويورث الرعونة كان أقبح القبائح«)2(. 

قال اخلطايب : » كان مزح النبي ملسو هيلع هللا ىلص مزًحا ال يدخله الكذب«)3(.

وقال الراغب : »املزاح: إذا كان عى االقتصاد حممود، فقد روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
))إين لم�زح وال أق�ول إال حًقا(()4(، وروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص كلامت مازح هبن. وقال س�عيد بن 
العاص البنه: اقتصد يف مزاحك، فاإلفراط فيه يذهب بالبهاء، وجيرئ عليك الس�فهاء، 
ا ال يكاد  وترك�ه يقبض املؤانس�ني، ويوحش املخالطني، ولكن االقتص�اد فيه صعب جدًّ
يوق�ف علي�ه؛ ولذلك ترج عنه أكثر احلك�امء حتى قيل: املزاح مس�لبة للبهاء، ومقطعة 

لإلخاء، وفعل ال ينتج إال الرش.

)١( أخرجه أمحد ]20046[، وأبو داود ]4990[، والرتمذي ]23١5[، وقال: »حسن«. وأخرجه أيًضا: 
النسائي يف )الكربى( ]١١59١[، والطرباين ]95١[، واحلاكم ]١42[. قال يف )بلوغ املرام( )2١8/2(: 

»أخرجه الثالثة وإسناده قوي«. 
)2( فيض القدير )368/6(.
)3( معامل السنن )١35/4(.

يف  البخاري  أخرجه  كام   ،]848١[  هريرة أيب  عن  أمحد  أخرجه  ا((  حقًّ إال  أقول  ال  ))إين  حديث:   )4(
)األدب املفرد( ]265[، والرتمذي ]١990[، وقال: »حسن«، وأخرجه أيًضا: الطرباين يف )األوسط( 
ني يف )عمل اليوم والليلة(  ]8706[، قال اهليثمي )١7/9(: »إسناده حسن«. وأخرجه كذلك: ابن السُّ

]4١8[، والبيهقي ]2١١73[. 
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وأما )الضحك( فمن خصائص اإلنس�ان، وذلك أنه يكون من التعجب، والتعجب 
ال يكون إال عن فكرة، وبالفكرة يميز اإلنس�ان ع�ن البهائم، واالقتصاد فيه، ومعرفة ما 

حيسن منه عسري كام هو يف املزاح.

وقي�ل: إي�اك وكثرة الضح�ك؛ فإهنا متيت القل�ب)١(، وتورث النس�يان. وقيل: كثرة 
الضحك من الرعونة. 

وأم�ا إيراد املضحكات عى س�بيل الس�خف فنهاي�ة القباحة، وقد ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: ))ويل 
للذي يدث فيكذب، ليضحك القوم، ويٌل له، ويٌل له((«)2(. 

وق�ال ابن قدامة : »اليس�ري م�ن املزح ال ينهى عن�ه إذا كان صدًق�ا، وأما اإلفراط 
يف امل�زاح، واملداوم�ة علي�ه فه�و منه�ي عن�ه؛ ألن�ه يس�قط الوق�ار، ويوج�ب الضغائن 

واألحقاد«)3(.

وقال الغزايل : »إياك أن متازح لبيًبا أو غري لبيب؛ فإن اللبيب حيقد عليك، والسفيه 
جي�رتئ علي�ك؛ ألن املزاح خي�رق اهليبة، ويس�قط ماء الوج�ه، ويعقب احلق�د، ويذهب 
بحالوة الود، ويش�ني فقه الفقيه، وجيرئ الس�فيه، ويس�قط املنزلة عن�د احلكيم، ويمقته 
املتق�ون، وهو يمي�ت القلب، ويباعد عن الرب تعاىل، ويكس�ب الغفلة، ويورث الذلة، 
وب�ه تظلم الرسائر، ومت�وت اخلواطر، وبه تكث�ر العيوب، وتبني الذن�وب. وقد قيل: ال 

يكون املزاح إال من سخف أو بطر)4(.

يف  البخاري  أخرجه  القلب((  متيت  الضحك  كثرة  فإن  الضحك،  تكثروا  ))ال  احلديث:  يف  جاء  وقد   )١(
)األدب املفرد( ]253[، وابن ماجة ]4١93[ ويف )الزوائد( )233/4(: »إسناده صحيح رجاله ثقات«.

)2( الذريعة إىل مكارم الرشيعة )ص:20١- 202(.
)3( انظر: خمترص منهاج القاصدين )ص: ١67- ١68(.

)4( وهو حممول عى كثرة املزاح واإلسفاف فيه –كام تقدم-.
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وم�ن ب�ل يف جملس بم�زاح أو لغ�ط فليذكر اهلل b عن�د قيامه قال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))من 
جل�س يف جمل�س فكثر في�ه لغطه، فقال قب�ل أن يقوم من جملس�ه ذلك: س�بحانك اللهم 
وبحمدك، أش�هد أن ال إله إال أنت أس�تغفرك وأتوب إليك، إال غفر له ما كان يف جملسه 

ذلك(()١(«)2(. 

وقال إبراهيم النخعي : املزاح من س�خف أو بط�ر. وقيل يف منثور احلكم: املزاح 
يأكل اهليبة كام تأكل النار احلطب. وقال بعض احلكامء: من كثر مزاحه زالت هيبته)3(.

ويف )قواعد األحكام(: »ال ينبغي لك أن تتكلم إال بام جير مصلحة أو يدرأ مفس�دة، 
وكذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرًيا أو ليصمت(()4(. 

فإن قيل فام تقولون يف املزاح؟ قلنا: إنام جيوز املزاح ملا فيه من االسرتواح إما للامزح 
أو للممزوح معه وإما هلام.

وأما املزاح املؤذي املغري للقلوب املوجس للنفوس فإنه ال ينفك عن تريم أو كراهة، 
وإنام كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يمزح جرًبا للممزوح معه، وإيناًس�ا، وبس�ًطا، كقوله ألخي أنس بن 

 .)5()) ، ما َفَعَل النَُّغرْيُ مالك: ))يا أبا ُعَمرْيٍ

دق دون الكذب. ورشط املزاح املباح: أن يكون بالصِّ

)١( أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة  ]3433[، وقال: »حسن صحيح«.
)2( إحياء علوم الدين )2/ ١92- ١93(.

)3( أدب الدنيا والدين )ص:3١0(.
)4( احلديث متفق عليه –وقد تقدم-.

)5( صحيح البخاري ]6١29، 6203[، مسلم ]2١50[. و)النغري( تصغري النغر هو طائر صغري كالعصفور، 
حممر املنقار، يسميه أهل املدينة: البلبل، مجعه: نغران.
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وأم�ا م�ا يفعل�ه الن�اس من أخ�ذ املتاع ع�ى س�بيل املزاح فه�ذا حمظور مل�ا فيه من 
تروي�ع صاح�ب املت�اع وقد جاء يف احلدي�ث: ))ال يأخذن أحدكم مت�اع أخيه العًبا، 
ا(()١(. جعل�ه: )العًبا( من جهة أنه أخذه بنية رده. )جاًدا( من جهة أنه روع  وال ج�ادًّ

أخاه املس�لم بفقد متاعه.

وع�ى اجلملة فال ينبغ�ي لعاقل أن خيطر بقلبه وال جيري ع�ى جوارحه إال ما يوجب 
صالًحا أو يدرأ فساًدا، فإن سنح له غري ذلك فليدرأ ما استطاع«)2(.  واإلفراط يف املزاح 

مما خيل باملروءة)3(. 

8 - الكذب يف املنام:

ٌم، وقد ورد أنه يف الرؤيا أش�د  ورة عند املس�لم أنَّ الكذَب حمرَّ إنَّ م�ن املعلوم بال�رَّ
وأعظ�م من�ه يف اليقظ�ة؛ ألنه كذب عى اهلل b أن�ه أراه مامل ير، فهو م�ن الكبائر املتوعد 
َم  لَّ عليه�ا بالع�ذاب يف اآلخرة، كام ج�اء عن ابن عباس  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: ))من َتَ

بُِحْلٍم مل يره ُكليَِّف أن َيْعِقَد بني شعريتني، ولن يفعل(()4(. 

)١( أخرجه الطياليس ]١398[، وابن أيب شيبة ]682[، وأمحد ]١7940[، وعبد بن محيد ]437[، والبخاري 
يف )األدب املفرد( ]436[، وأبو داود ]5003[، والرتمذي ]2١60[، وقال: »حسن غريب«. وأخرجه 
أيًضا: ابن أبى عاصم يف )اآلحاد واملثاين( ]2867[، والطرباين ]630[، واحلاكم ]6686(، والبيهقي 

.]١١499[
)2( قواعد األحكام يف مصالح األنام )2/2١١- 2١2(.

)3( قال الرازي يف )املحصول( يف تعريف )العدالة(: »هي هيئة راسخة يف النفس تمل عى مالزمة التقوى 
واملروءة مجيًعا حتى تصل ثقة النفس بصدقه، ويعترب فيها االجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر 
كالتطفيف باحلبة، ورسقة باقة من البقل، وعن املباحات القادحة يف املروءة، كاألكل يف الطريق، والبول 
يؤمن معه جراءته عى  ما ال  أن كل  فيه:  والضابط  املزاح،  األرذال، واإلفراط يف  الشارع، وصحبة  يف 
الكذب ترد به الرواية، وما ال فال«. املحصول، للرازي )399/4(، وانظر: إرشاد الفحول، للشوكاين 

.)١43/١(
)4( صحيح البخاري ]7042[.
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قوله: ))ولن يفعل((؛ لعدم إمكانه فاألمر للتعجيز كام يف قوله b: ﴿ ائ  ائ﴾ 
]البقرة:23[، فهو كناية عن تعذيبه عى الدوام.

ويف )املرق�اة(: »أي: لن يس�تطع ذلك، وهذا التكليف م�ع عدم قدرته عليه مبالغة يف 
تعذيبه، فيعذب به أبًدا«)١(.

وق�ال الطيب�ي : »أي: ع�ذب حتى يفعل ذل�ك، فيجمع بني ما مل يمك�ن أن يعقد 
ك�ام عق�د بني ما رسده، واختلق م�ن الرؤيا، ومل يكن يقدر أن يعق�د بينهام. وقيل: معناه: 
ليس أن ذلك عذابه وجزاؤه، بل أنه جيعل ذلك ش�عاره ليعلم به أنه كان يزور األحالم. 

ولفظة: )كلف( يشعر باملعنى األول«)2(.

َب حتى  َم َكاِذًبا، ُدفَِع إليه َشِعرَيٌة وُعذيِّ لَّ وقد ورد احلديث عند أمحد  بلفظ: ))من َتَ
َيْعِقَد بني َطَرَفْيَها، وليس بَِعاِقد(()3(.

 وع�ن اب�ن عمر  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن َأْفَرى الِفَرى: َأْن ُي�ِرَي َعْينَْيِه ما مل 
َترَ(()4(، معناه: أن يقول: رأيت يف منامي كيت وكيت، ومل يكن رأى ش�يًئا)5(.

ونحوه ما جاء عن واثلة بن األس�قع  يقول: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن من أعظم 
جُل إل غري أبيه، أو ُيِرَي عينه ما مل تر، أو يقول عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ِع�َي الرَّ الِف�َرى: أن َيدَّ

ما مل َيُقْل(()6(.

)١( مرقاة املفاتيح )2853/7(.
)2( رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح املسمى ب� )الكاشف عن حقائق السنن( )2949/9(.

)3( مسند اإلمام أمحد ]١0549[ بإسناد صحيح.
)4( صحيح البخاري ]7043[.

)5( انظر: الكبائر، للذهبي )ص:١26- ١27(.
)6( صحيح البخاري ]3509[.
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قال حممد بن جرير : »إن قال قائل: ما وجه خصوص النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكاذب يف رؤياه 
بام خصه به من تكليف العقد بني طريف شعرتني يوم القيامة؟ وهل الكاذب يف رؤياه إال 
كالكاذب يف اليقظة؟ وقد يكون الكذب يف اليقظة أعظم يف اجلرم إذا كان شهادة توجب 
ا أو قتاًل أو مااًل يؤخذ منه، وليس ذلك يف كذبه يف منامه؛ ألن  عى املش�هود عليه هبا حدًّ
رضر ذل�ك علي�ه يف منامه وحده دون غ�ريه. قيل له: اختلفت حالته�ام يف كذهبام، فكان 
ال�كاذب ع�ى عينيه يف منامه أحق بأعظم النكالني؛ وذلك لتظاهر األخبار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أن الرؤي�ا الصادقة جزء من س�تة وأربعني جزًءا من النب�وة)١(، والنبوة ال تكون إال وحًيا 
م�ن اهلل b، ف�كان معلوًما بذلك أن الكاذب يف نوم�ه كاذب عى اهلل b أنه أراه مامل ير، 
والكاذب عى اهلل b أعظم فرية، وأوىل بعظيم العقوبة من الكاذب عى نفسه، بام أتلف 

�ا لغريه، أو أوجبه علي�ه، وبذلك نطق حمكم التنزيل فق�ال تعاىل: ﴿ې   ې  ې   ب�ه حقًّ
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ      ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى    
ۈئ     ېئ   ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی﴾ ]ه�ود:١8[. فأب�ان ذلك صحة ما قلناه أن 
الك�ذب يف الرؤي�ا لي�س كالك�ذب يف اليقظ�ة؛ ألن أحدمها كذب ع�ى اهلل b، واآلخر 

كذب عىل املخلوقني«)2(. 

)١( احلديث متفق عى صحته، وقد روي يف )الصحيحني( عن غري واحد من الصحابة  بألفاظ متقاربة. 
لكن ال بد من التنبيه أن الرؤيا ليس بالرورة أن تكون صادقة، وليس بالرورة أن تكون جزًءا من 

النبوة. 
)١( رشح صحيح البخاري، البن بطال )554/9- 555(، وانظر: فتح الباري، البن حجر )١2/428(، 
عمدة القاري رشح صحيح البخاري )80/١6(، كشف املشكل من حديث الصحيحني )2/43١(، 
الكاشف عن حقائق السنن )2949/9(، مرقاة املفاتيح )2853/7(، النهاية يف غريب احلديث واألثر 

.)434/١(
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9 - الكذب يف دعوى النسب:

ارع ملا يرتتب عليها من املفاسد: أن ينتسَب املرءحُ إىل  ر منها الشَّ إنَّ من الكبائر التي حذَّ
غري أبيه، أو يدعي ابنًا ليس ابنه وهو يعلم أنَّه كاذب فيام ادعاه.

رًة من ذلك، ومبينًة لسوِء عاقبة هذا الفعل، فمن ذلك: ما  وقد جاءت األحاديثحُ حمذِّ
ِعَي  رواه واثلةحُ بن األس�قع  عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ))إن من أعظم الِفَرى: أن َيدَّ

جُل إل غري أبيه، أو ُيِرَي عينه ما مل تر، أو يقول عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما مل َيُقْل(()١(. الرَّ

ق�ال احلاف�ظ اب�ن حج�ر : »ويف احلديث: تري�م االنتف�اء من النس�ب املعروف، 
َعاء إىل غريه، وقيَّد يف احلديث بالعلم وال بد منه يف احلالتني إثباًتا ونفًيا؛ ألنَّ اإلثم  واالدِّ

إنام يرتتب عى العامل باليشء املتعمد له«)2(.

وع�ن س�عد، وأيب بك�رة   كالمها، يقول: س�معته أذناي، ووع�اه قلبي حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص 
نَُّة عليه ح�رام(()3(.  وعن  َعى إل غري أبيه، وه�و يعلم أنه غري أبي�ه َفاجْلَ يق�ول: ))م�ن ادَّ
عمرو بن ش�عيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رس�ول اهلل، إن فالًنا ابني 
�ِه يف اجلاهلي�ة، فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال ِدْعَوة)4( يف اإلس�الم، ذهب أمر  َعاَه�ْرتحُ بِأحُمِّ

َجُر(()5(. اجلاهلية، الولد للفراش، وللعاهر احْلَ

وع�ن أيب هري�رة  ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: ))ال َتْرَغُبوا ع�ن آبائكم، فم�ن َرِغَب عن 
أبي�ه فهو ُكْفٌر(()6(، أي: ال تعرضوا عن االنت�امء إىل آبائكم احلقيقيني. ))فمن رغب عن 

أبيه((، أي: وانتسب إىل غريه )فقد كفر(؛ أي: قارب الكفر، أو خيشى عليه الكفر.
)١( صحيح البخاري ]3509[.

)2( فتح الباري )6/54١(.
)3( صحيح البخاري ]4326، 6766[،  مسلم ]63[ واللفظ له.

)4( بكرس الدال، أي: ال دعوى نسب.
)5( أخرجه أمحد ]668١[، وأبو داود ]2274[ قال احلافظ يف )الفتح( )24/١2(: »إسناده حسن«.

)6( صحيح البخاري ]6768[، مسلم ]62[.
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( -بالكرس- يف النس�ب، وهو أن ينتس�ب اإلنس�ان إىل  ْعَوةحُ قال ابن األثري : »)الدِّ
غري أبيه وعشريته، وكانوا يفعلونه فنهوا عنه، واالدعاء إىل غري األب مع العلم به حرام، 
فم�ن اعتق�د إباحته كفر ملخالفة اإلمج�اع، ومن مل يعتقد إباحته فمعن�ى )كفر(: وجهان، 

أحدمها: أنه أشبه فعله فعل الكفار، والثاين: أنه كافر نعمة اإلسالم«)١(.

ق�ال الطيب�ي : »ومعنى قوله: ))فاجلنة عليه حرام(( عى األول ظاهر، وعى الثاين 
تغليظ«)2(. 

قال ابن بطال : »ليس معنى هذين احلديثني أن من اش�تهر بالنس�بة إىل غري أبيه أن 
يدخ�ل يف الوعي�د كاملقداد بن األس�ود، وإنام املراد به: من تول عن نس�بته ألبيه إىل غري 

أبيه عاملا عامًدا خمتاًرا. 

وكان�وا يف اجلاهلي�ة ال يس�تنكرون أن يتبن�ى الرجل ول�د غريه ويصري الولد ينس�ب 
إىل ال�ذي تبناه حت�ى ن�زل قول�ه : ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ 
]األحزاب:5[، وقوله b: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ﴾ ]األحزاب:4[، فنس�ب كل 
واح�د إىل أبي�ه احلقيقي، وترك االنتس�اب إىل من تبناه، لكن بقي بعضهم مش�هوًرا بمن 
تبناه، فيذكر به؛ لقصد التعريف، ال لقصد النس�ب احلقيقي كاملقداد بن األس�ود، وليس 
األس�ود أب�اه، وإنام كان تبناه، واس�م أبيه احلقيقي: عم�رو بن ثعلبة بن مال�ك بن ربيعة 
البهراين، وكان أبوه حليف كندة فقيل له: الكندي، ثم حالف هو األسود بن عبد يغوث 

الزهري، فتبنى املقداد، فقيل له: ابن األسود. انتهى. ملخًصا موضًحا. 

النهاية يف غريب احلديث واألثر )١2١/2(، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن )2363/7(، مرقاة   )١(
املفاتيح )2١70/5(.

)2( الكاشف عن حقائق السنن )2363/7(
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لَّد صاحبه�ا يف النَّار. قال احلافظ ابن  ق�ال: وليس املراد بالكف�ر حقيقة الكفر التي خيحُ
حج�ر : وق�ال بع�ض الرشاح: س�بب إطالق الكفر هن�ا: أنه كذب ع�ى اهلل b كأنه 

يقول: خلقني اهلل b من ماء فالن، وليس كذلك؛ ألنه إنام خلقه من غريه«)١(.

واحلاصل أن من رغب عن نسب أبيه عاملا خمتاًرا فقد وقع فيام حرمه اهلل b؛ ألنه قد 
فعل فعاًل ش�بيًها بفعل أهل الكفر، أو ألنه كافر بالنعمة واإلحس�ان وحق اهلل  وحق 
أبي�ه علي�ه، وليس املراد: الكفر الذي خيرج عن ملة اإلس�الم، فهو كفر دون كفر، ولكنه 

يكفر إن استحلَّ ذلك -كام تقدم-.  

وع�ن علٍّ  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ومن ادع�ى إل غري أبيه، أو انتمى إل غري 
مواليه، فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني(()2(. 

َعى لغري أبيه وهو  وعن أيب َذرٍّ  أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))ليس من رجل ادَّ
ْأ مقعده من النار، ومن دعا َرُجاًل  َعى ما ليس له فليس منا، َوْلَيَتَبوَّ َيْعَلُمُه إال َكَفَر، ومن ادَّ

باْلُكْفر، أو قال: َعُدوُّ اهلل، وليس كذلك إال َحاَر عليه(()3(.

ق�ال اب�ن دقيق العي�د : »حديث: ))ليس من رجل ادعى لغ�ري أبيه وهو يعلمه إال 
كف�ر((: ي�دل عى تريم االنتفاء من النس�ب املع�روف، واالعتزاء إىل نس�ب غريه، وال 
ش�ك أن ذلك كبرية، ملا يتعلق به من املفاس�د العظيمة، ورشط الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص العلم؛ ألن 
األنس�اب ق�د ترتاخ�ى فيها مدد اآلب�اء واألج�داد، ويتعذر العل�م بحقيقته�ا، وقد يقع 

اختالل يف النسب يف الباطن من جهة النساء، وال يشعر به. فرشط العلم لذلك«)4(.

الباري( )55/١2(، وانظر:   ووضحه يف )فتح  ابن بطال  )١( وقد خلص احلافظ ابن حجر ما ذكره 
رشح صحيح البخاري، البن بطال )383/8- 384(.

)2( صحيح مسلم ]١370[ عن عل. وهو يف )صحيح البخاري( ]3١72، 6755[ دون: ))ومن ادعى إل 
غري أبيه((.

)3( صحيح البخاري ]3508[، مسلم ]6١[، واللفظ له. 
)4( إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام )208/2(.
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وعند أيب داود عن أنس بن مالك  قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))من ادعى 
إل غري أبيه، أو انتمى إل غري مواليه، فعليه لعنة اهلل املتتابعة، إل يوم القيامة(()١(.

ونحوه حديث أيب أمامة الباهل  قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف خطبته عام 
ه، فال َوِصيََّة لَِواِرث، الَوَلُد  حجة الوداع: ))إن اهلل  قد أعطى لُِكليِّ ذي َحقٍّ َحقَّ
لِْلِف�َراش، ولِْلَعاِهر احَلَجُر، وحس�اهُبُْم عىل اهلل، ومن ادعى إل غ�ري أبيه أو انتمى إل غري 

مواليه فعليه لعنة اهلل التَّابَِعُة إل يوم القيامة(()2(. 

وعن ابن عمر  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من انتفى من ولده ليفضحه يف الدنيا 
فضحه اهلل يوم القيامة عىل رؤوس الشهاد قصاص بقصاص(()3(. 

وعب�د اهلل ب�ن عمرو   قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من ادعى إل غ�ري أبيه مل يرح رائحة 
اجلنة، وإن ريها ليوجد من قدر سبعني عاًما، أو مسرية سبعني عاًما(()4(.

10-  أن ينسب اإلنسان إل نفسه ما مل يعط:

إن مما يدخل يف باب التزوير والتدليس: أن ينس�ب اإلنس�ان إىل نفس�ه ما مل يعط من 
نحو علم أو مال أو جاه أو سلطة إىل غري ذلك.

)١( سنن أيب داود ]5١١5[.
)2( احلديث أخرجه الطياليس ]١223[، وعبد الرزاق يف )مصنفه( ]7277[، وسعيد بن منصور ]427[، 
الباب: عن عمرو بن  وابن أيب شيبة ]26١١0[، وأمحد ]22294[، والرتمذي ]2١20[ وقال: »ويف 

 عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من غري هذا الوجه«.  خارجة، وأنس، وهو حديث حسن، وقد روي عن أيب أمامة 
وأخرجه أيًضا: الطرباين ]76١5[، والدارقطني ]2960[.

)3( أخرجه أمحد ]4795[، والطرباين يف )الكبري( ]١3478[، و)األوسط( ]4297[، وأبو نعيم يف )احللية( 
)223/6(.  قال اهليثمي )١5/5(: »رواه أمحد، والطرباين يف )الكبري(، و)األوسط(، ورجال الطرباين 
رجال الصحيح خال عبد اهلل بن أمحد، وهو ثقة إمام«. وقال العراقي )ص:١524(: »رواه أمحد والطرباين 

من حديث ابن عمر بإسناد جيد«.
)4( أخرجه أمحد ]6592[، قال اهليثمي )98/١(: »رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح«.
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ة، فهل  وق�د ج�اء يف احلديث عن أس�امَء  أن امرأة قالت: يا رس�ول اهلل، إن يل رَضَّ
عل جناح إن َتَش�بَّْعتحُ من زوجي غري الذي يعطيني؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))امُلَتَشبيُِّع بام 

مل ُيْعَط َكاَلبِِس َثْوَبْ ُزور(()١(.

قول�ه : ))َكاَلبِ�ِس َث�ْوَبْ ُزور(( ق�ال اب�ن اجل�وزي  يف )كش�ف 
املشكل(: »فيه ثالثة أوجه:

أحدها: أنه الرجل يلبس الثياب تشبه ثياب أهل الزهد يف الدنيا، يريد بذلك الناس، 
ويظهر من التخشغ والتقشف أكثر مما يف قلبه منه، فهذه ثياب الزور والرياء. 

والث�اين: أن يكون أراد بالثياب األنفس والع�رب تفعل ذلك كثرًيا، تقول: فالن نقي 
الثي�اب: إذا كان بريًئ�ا م�ن الدنس واآلثام، وض�ده: فالن دنس الثي�اب. ذكر الوجهني 

أبوعبيد. 

والثالث: أنه كان يكون يف احلي الرجل له هيئة وإش�ارة فإذا احتيج إىل ش�هادة الزور 
شهد هلم، فيقبل لنبله وحسن ثوبه، فيقال: قد أمضاها بثوبيه، فأضيف الزور إىل الثوبني. 

قاله نعيم بن محاد«)2(.

قال احلافظ  يف )الفتح(: »وأما حكم التثنية يف قوله: ))ثوب زور(( فلإلش�ارة إىل 
ْعِط، وكذلك  ْذ، وعى غريه بام مل يحُ َتَحلِّ َمْثنًى؛ ألنَّه كذب عى نفسه بام مل َيْأخحُ أن كذب اْل�محُ
ش�اهد الزور يظلم نفس�ه ويظلم املش�هود عليه. وقال الداودي: يف التثنية إش�ارة إىل أنه 

كالذي قال الزور مرتني مبالغة يف التحذير من ذلك«. وقيل غري ذلك)3(. 

)١( صحيح البخاري ]52١9[، مسلم ]2١30[.
)2(كشف املشكل )402/4(، غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالم )252/2- 254(، رشح النووي 
عى صحيح مسلم )١١0/١4(، فتح الباري )3١8/9(. وذكر اخلطايب وجهني من التأويل –مما تقدم. 

انظر: معامل السنن )4/ ١35(.
)3( انظر ذلك مفصاًل يف )فتح الباري(، البن حجر )3١8/9(.
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ق�ال احلافظ اب�ن كثري  يف تفس�ري قول�ه تع�اىل: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  
اآلي�ة  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ﴾ 
]آل عم�ران:١88[، يعني: بذلك املرائ�ني املتكثرين بام مل يعطوا، كام جاء يف )الصحيح( 

ًة(()١(.  َعى دعوى كاذبًة؛ لَِيَتَكثََّر هبا مل َيِزْدُه اهللُ إال ِقلَّ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من ادَّ

ويف )الصحيح(: ))امُلَتَشبيُِّع بام مل ُيْعَط َكاَلبِِس َثْوَبْ ُزور((«)2(. 

وقد ذكر القايض ابن مجاعة  أن من آداب العامِل يف َدْرِسه: »أن ال ينتصب للتدريس 
إذا مل يك�ن أه�اًل ل�ه، وال يذك�ر الدرس ِم�ْن ِعْلٍم ال يعرفه، س�واء أرشط�ه الواقف أو مل 
يرشط�ه؛ ف�إن ذلك لع�ب يف الدين، وازدراء بني الن�اس. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))امُلَتَش�بيُِّع بام مل 

ُيْعَط َكاَلبِِس َثْوَبْ ُزور((«)3(.

قال العالمة املناوي : »ينبغي للعامل أن ال ينتصب للتدريس واإلفادة حتى يتمكن 
م�ن األهلي�ة، وال يذكر الدرس من علم ال يعرفه، س�واء رشط الواقف أم ال؛ فإنه لعب 

يف الدين، وإزراء به«)4(. 

11 -  الكذب يف وسائل اإلعالم:

إن من أشدِّ أنواع الكذب املِضلَّة: الكذَب يف وسائل اإلعالم؛ فإنَّ اإلعالم يفقد دوره 
اإلجي�ايب عندما يعمل عى تزييف الوعي، والرتويج ألف�كار مزيفة، أو باطلة، أو توجيه 
األحداث عى خالف مس�ارها الطبيعي واملوضوعي؛ فإن اإلعالم السلبي أو املصلحي 
له سياسات يف توجيه احلدث، مع أن املوضوعية واملصداقية تقتض أنَّ احلدث هو الذي 

ينبغي أن يوجه القناة أو اإلعالم.
)١( صحيح مسلم ]١١0[.

)2( تفسري ابن كثري )2/١8١(.
)3( تذكرة السامع واملتكلم، البن مجاعة الكناين )ص: 52(.

)4( فيض القدير )260/6(.
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ق  وتعم�ل الدعاي�ة اإلعالمية احلديثة بحرص ودأب عى إش�اعة العقلي�ة التي تحُصدِّ
وتستسلم، وعى هدم روح النقد، ونرش روح االنقياد. وقلياًل ما نجد يف وسائل اإلعالم 

من يستهدف إجياد أفضل الطرق لزيادة الوعي، وتقويم األفكار املضللة.

وباملقاب�ل فإن لإلعالم اإلجيايب اهلادف دوًرا كبرًيا يف ن�رش الوعي، والتآلف بني أبناء 
املجتم�ع، ورشائح�ه املختلف�ة، ك�ام أن ل�ه دوًرا يف الرتش�يد والتثقيف، وتنمي�ة املعرفة، 

واإلسهام يف اإلصالح بكافة أشكاله وجوانبه.

وحين�ام يس�عى نح�و تقي�ق ه�ذه األه�داف فإن�ه يعدُّ عام�اًل م�ن عوام�ل التجديد 
واإلصالح، والتوعية، وربام كان سبًبا للهداية.

رابًعا: الوقاية والعالج من آفات الكذب: 

١– النظر بعني البصرية إىل آفاِت وآثاِر وخماطِر الكذب، واالعتبار بعاقبة الكاذبني يف 
اللة إىل اخلري، والتعاون  الدني�ا واآلخرة، وتبصري النَّاس بذلك، وذلك م�ن النُّصح والدِّ

عى الرب والتقوى.

ل عى اهلل b بغرِي علم. 2 -  التَّبرصُّ بخطورة وعقوبِة من َتَقوَّ

الح والفضل: ادقني، والتَّخلُّق بأخالق أهل العلم والصَّ 3 - مالزمةحُ الصَّ

إنَّ صحبة الصاحلني والصادقني، ومالزمة املجدين تبعث يف النفس اهلمة؛ لتقليدهم، 
والتشبه هبم، والسري عى هنجهم. وباملقابل؛ فإن صحبة الكاذبني وأهل السوء قد تثري يف 
احب  ضحُ النَّفس عى متابعتهم، واقتفاء أثرهم؛ فإنَّ الصَّ �َبَه والش�كوك، وترِّ النفس الشُّ

ساحب، واملرء عى دين خليله، وكل قريٍن باملَقارن يقتدي.
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وق�د يك�ون للصداقة من األثر يف املنهج والس�لوك ما يف�وق أيَّ عاطفة أخرى، فإن 
دق  دي�ق صادًق�ا وصاحلًا كريم اخللق غدا القرين بع�د املخالطة نظرًيا له يف الصِّ كان الصَّ

الح والكرم، وإن كان كاذًبا ويسء اخللق لئياًم اقتفى أثره، وسار عى هنجه.  والصَّ

قال الشاعر:
�لُّ قري��ٍن باملق��اِرن يقت�����دي)١( عن املرء ال َتْس�َأْل وَسْل عن َقِرين�ه     فكحُ

ويف احلديث: ))مثل اجلليس الصالح والس�وء، كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل 
املسك: إما أن يذيك)2(، وإما أن تبتاع منه)3(، وإما أن جتد منه رًيا طيبة، ونافخ الكري)4(: 
ديق إذا كان صاحلًا وصاحب مهة  إما أن يرق ثيابك، وإما أن جتد رًيا خبيثة(()5(. فالصَّ

هنض بحال صاحبه. 

قال اإلمام النووي : »وفيه: فضيلة جمالسة الصاحلني وأهل اخلري واملروءة ومكارم 
األخ�الق وال�ورع والعلم واألدب، والنهي عن جمالس�ة أهل ال�رش، وأهل البدع، ومن 

يغتاب الناس، أو يكثر فجره)6( وبطالته، ونحو ذلك من األنواع املذمومة«)7(.

)١( ديوان طرفة بن العبد )ص:32(.
)2( معنى: )حيذيك(: يعطيك وزنا ومعنى، وهو باحلاء املهملة والذال.

)3( مضارع من باب االفتعال للمبالغة، أي: تطلب البيع.
الزق  وقيل:  الطني.  من  املبني  وهو  احلداد،  »كري  األثري:  ابن  قال  التحتية.  وسكون  الكاف  بكرس  هو   )4(
الذي ينفخ به النار، واملبني: الكور«. النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة: )كري( )2١7/4(، وانظر: 
املحكم واملحيط األعظم )١08/7(، املخصص، البن سيده )436/3(، وانظر ذلك مفصاًل يف )فتح 

الباري(، للحافظ ابن حجر )88/4(.
)5( صحيح البخاري ]2١0١، 5534[، مسلم ]2628[.

)5( يقال: )فجر(: إذا كذب، وأصله: امليل. و)الفاجر(: املائل.
)7( رشح اإلمام النووي عى صحيح مسلم )١6/١78(.
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وقال العالمة املناوي : »والقصد به: النهي عن خمالطة من تؤذي جمالس�ته يف دين 
أو دنيا، والرتغيب يف جمالسة من تنفع فيهام«)١(.

وقال ابن القيم : »جمالسة العارف تدعوك من ست إىل ست: من الشك إىل اليقني، 
وم�ن الري�اء إىل اإلخ�الص، ومن الغفلة إىل الذك�ر، ومن الرغبة يف الدني�ا إىل الرغبة يف 

اآلخرة، ومن الكرب إىل التواضع، ومن سوء الطوية إىل النصيحة«)2(.

ر اهلل  م�ن صحب�ة أه�ل ال�رش والفس�اد، وأم�ر بصحب�ة أه�ل الفضل  ولق�د ح�ذَّ
�الح، فق�ال ع�زَّ م�ن قائ�ل:﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ش�اد والصَّ والرَّ
ڃ﴾]التوبة:١١9[؛ فإن اإلنس�ان يتأثر بم�ن خيالطه، وقال: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ ]الكهف:28[.

ويف احلديث: ))ال تصاحب إالَّ مؤمنًا، وال يأكل طعامك إالَّ تقي(()3(.

 : عن ندم أهل النَّار؛ بسبب صحبتهم ألهل الفساد، فقال b وأخرب اهلل
ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ﴿ڳ  
ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   
ڭ﴾ ]الفرقان:27-29[، ويقول اهلل b: ﴿ىبيبجتحتختمتىت
يتجثمثىثيثحجمجٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ

)١( التيسري برشح اجلامع الصغري )١/364(.
)2( مدارج السالكني )322/3(.

)3( أخرجه ابن املبارك ]364[، والطياليس ]2327[، وأمحد ]١١337[، والدارمي ]2١0١[، وأبو داود 
]4832[، والرتمذي ]2395[، وقال: »حسن«. كام أخرجه: أبو يعى ]١3١5[، وابن حبان ]554[، 
الذهبي،  ووافقه  اإلسناد«،  »صحيح  وقال:   ،]7١69[ واحلاكم   ،]3١36[ )األوسط(  يف  والطرباين 

وأخرجه أيًضا: البيهقي يف )شعب اإليامن( ]8937[.  



67

ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ
ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇ
ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ﴾ ]الصاف�ات:50-6١[، وق�ال 

س�بحانه: ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  
حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت﴾ ]األنع�ام:68[. فهذا تنفرٌي 

من صحبة أهل السوء والباطل.

روَنه كلام  احلني الذي�ن يذكِّ فينبغ�ي لطال�ب اهلداية والتوفيق: أن يتخ�ري األخالء الصَّ
َغَفل، ويعينونه عى طاعة اهلل b، والتفقه يف دينه، وعى تري احلالل، واجتناب احلرام، 

ِب، وبذيء الكالم. ويصونون لساهنم عن الفحش، والسَّ

يِب واملعايص، وهجرهم إل أن يتوبوا: 4 - البعُد عن الكاذبني وأهل الريِّ

وقد تقدم: ))أن الرجل كان يكذب عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الكذبة، فام تزال يف نفسه حتى 
يعلم أنه أحدث منها توبة((، ويف لفظ: ))مل يزل معرًضا عنه حتى يدث توبة((.

وذل�ك من باب التنفري من الك�ذب، والتأديب والزجر لل�كاذب، والرتبية والتعليم 
للن�اس ع�ى لزوم الص�دق، واألخ�الق الفاضلة، واتاذ أس�باب الوقاية م�ن الكذب، 
واألخ�الق الذميم�ة؛ لقب�ح آثاره�ا وعواقبها. ومعاجلة ب�وادر الكذب حتى ال يتفش�ى 

فيعظم خطره وأثره.

5 - احلذر من التهاون يف أمر الكذب؛ لجل إرضاء الناس أو إضحاكهم.

6 - ك�ف الس�مع عن اإلصغاء إل كل مكروه؛ ألن كل م�ا حرم قوله حرم اإلصغاء 
مع وأكل السحت فقال b: ﴿ ٱ  ٻ   إليه؛  ولذلك سوى اهلل b بني السَّ

ٻ  ٻ﴾ ]املائدة:42[)١(.
)١( إحياء علوم الدين )235/١(، موعظة املؤمنني )ص:6١(.
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7 -  االحرتاز عن املخاصمة بغري احلق؛ نرصة للنفس.

8 - معرف�ة خطر الك�ذب عموًما وآثاره، ومعرفة خطورة الكذب عى رس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، 
وآفاته عى وجه اخلصوص.  

9 - دراسة السانيد؛ ملعرفة الصحيح من الضعيف واملوضوع:

ق�ال ابن تيمي�ة : »العلمحُ إما نقٌل مصدق، وإما اس�تدالل حمق�ق، واملنقول إما عن 
املعصوم، وإما عن غري املعصوم«)2(. 

وقال أيًضا: »اإلس�ناد من خصائص هذه األمة، وهو من خصائص اإلسالم، ثم هو 
يف اإلسالم من خصائص أهل السنة..«)3(.

وقال سفيان بن عيينة : »حدث الزهري  يوًما بحديث، فقلت: هاته بال إسناد، 
فقال: أَترَقى السطَح بال سلم؟«)4(.

وقال عبداهلل بن املبارك : »مثل الذي يطلب أمر دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقي 
السطح بال سلم«)5(.

)١( مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص:76(، جمموع الفتاوى )١3/344(.
غدة  أبو  الفتاح  عبد  للشيخ  الدين،  من  اإلسناد  وانظر:   ،)١١/4( تيمية  البن  النبوية،  السنة  منهاج   )2(

)ص:30(.
)3( انظر: تدريب الراوي، للسيوطي )233/2(، جامع التحصيل )ص:57(، 

)4( أدب اإلمالء واالستمالء )ص:6(، فتح املغيث، للسخاوي )33١/3(، تدريب الراوي )605/2(.
الصالح  ابن  مقدمة  )ص:١94(،  عياض  للقايض  اإلملاع،  انظر:  مفحاًم.  منقطًعا  ساكًتا  بقَي  أي:   )5(
الراوي  ألخالق  اجلامع  )ص:257(،  الصالح  ابن  مقدمة  رشح  واإليضاح  التقييد  )ص:١50(، 
 ،)33١/3( املغيث  فتح  )ص:393(،  الرواية  علم  يف  الكفاية   ،)4١9/2( الفياح  الشذا   ،)200/2(
النيسابوري  للحاكم  احلديث،  علوم  معرفة   ،)360/7( النبوية  السنة  منهاج  )ص:7(،  اإلمالء  أدب 

)ص:6(. واإلسناد العايل الذي قلَّت رجاله، وضده النازل.
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 وقال : »اإلسنادحُ من الدين، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له: من 
حدثَك؟ بقي«)١(. 

وقي�ل لإلم�ام حييى بن معني  وهو يف مرض موته: ماذا تش�تهي؟ قال: بيٌت َخايل، 
وإسناٌد عايل.

فاإلسناد من أهم خصائص األمة املحمدية، وهو الرشط األول يف كل منقول. 

وال بد لطالب العل�م من االهتامم بعلم مصطلح احلديث، واجلرح والتعديل؛ ملعرفة 
حال الرجال، واحلكم عى احلديث.

10 - التثبت يف النقل:

ينبغ�ي عى طالب العلم أن ال يتعجل بالنق�ل أو التحديث دون تثبت، وأن ال يروي 
َث بكليِّ ما َسِمَع(()3(. وقال  عن الضعفاء واملتهمني. قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))كفى باملرء كذًبا أن ُيَديِّ
ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن كذًب�ا عل لي�س ككذب عىل أحد، من كذب عل متعم�ًدا، فليتبوأ مقعده من 

النار(()2(.

وقال عمر بن اخلطاب : بحسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما سمع)3(.

ُثوَنُكْم ما مل تس�معوا أنتم، وال آباؤكم،  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ))س�يكون يف آخر أمتي أناس ُيَديِّ
فإياكم وإياهم(()4(.

)١( صحيح مسلم )١/١0( ]4[.
)2( صحيح البخاري ]١29١[، مسلم ]4[.
)3( ونحوه عن عبد اهلل. صحيح مسلم ]5[.

)4( صحيح مسلم ]6[.
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وعن س�فيان بن حسني، قال: سألني إياس بن معاوية ، فقال: إين أراك قد كلفت 
بعل�م الق�رآن، فاقرأ عل س�ورة، وفرس حتى أنظ�ر فيام علمت، قال: ففعل�ت، فقال يل: 
نَاَعَة يف احلديث، فإنه قلام محلها أحد إال َذلَّ يف نفسه،  احفظ عل ما أقول لك: إياك َوالشَّ

َب يف حديثه)١(. ذِّ َوكحُ

والش�ناعة: القبح. ومعنى كالمه: أنه حذره أن حيدث باألحاديث املنكرة التي يش�نع 
ع�ى صاحبها، وينك�ر َوَيْقبحُححُ حال صاحبها، فيكذب، أو يس�رتاب يف رواياته، فتس�قط 

منزلته، ويذل يف نفسه - واهلل أعلم  -)2(.

وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون، 
يأتونك�م من الحاديث بام مل تس�معوا أنتم، وال آباؤكم، فإياك�م وإياهم، ال يضلونكم، 

وال يفتنونكم(()3(.

ن تأخذون دينكم)4(.  قال ابن سريين : إن هذا العلم دين، فانظروا َعمَّ

وعن�ه  أن�ه قال: مل يكونوا يس�ألون عن اإلس�ناد، فلام وقعت الفتنة، قالوا: س�موا 
لن�ا رجالك�م، فينظر إىل أهل الس�نة فيؤخ�ذ حديثهم، وينظ�ر إىل أهل الب�دع فال يؤخذ 

حديثهم)5(.

وعن سفيان بن عيينة  عن مسعر  قال: سمعت سعد بن إبراهيم  يقول: ال 
حيدث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال الثقات)6(.

)١( مقدمة صحيح مسلم )١١/١(.
)2( انظر: رشح النووي عى صحيح مسلم )١/ 76(.

)3( صحيح مسلم ]7[.
)4( مقدمة صحيح مسلم )١/١4(.

)5( املصدر السابق )١/١5(.

)6( املصدر السابق )١/١5(.
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تها وس�المتها، واإلعراض عن  فينبغ�ي تري�رحُ األخبار وتوثيقه�ا، والتَّثبتحُ من صحَّ
س�امع الش�ائعات، والتحذير منها، وعدم اإلصغاء إىل الشائعات من أسباب الوقاية من 
َ عالج�ه، وقد ذمَّ اهلل b اليهود  اء إذا تفش�ى َعرسحُ آفاهت�ا، وهي خري من العالج؛ ألن الدَّ
ونعاهم بأهنم: ﴿ ٱ  ٻ﴾]املائدة:4١[. فيلزم الناقَل التَّبنيحُ والتَّبرص لكلِّ 
�امع من غري تبني. قال اهلل  أمر مش�تبٍه وملتبس، واجتنابحُ التَّحديث واإلخبار ملجرد السَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تع�اىل: 
ڦ ڦ﴾ ]احلجرات:6[.

١١ - زجر من حيدث بكل ما س�مع دون تبني وال تثبت، أو يش�يع شائعة، والتحذير 
من�ه، ومطالبته بالدليل. ق�ال اهلل b: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں﴾ ]النور:4[، وقال : ﴿ڇ   ڇ  
ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾ ]الن�ور:١3[. فكل 
كلمة تقال دون تثبت وتبرص فهي شائعة وزعم مذموم كام جاء يف احلديث: ))بئَس َمطِيَُّة 

جل َزَعُموا(()١(. الرَّ

قال اخلطايب : »أصل هذا: أن الرجل إذا أراد الظَّعَن يف حاجة، واملسري إىل بلد ركب 
محُ الرجل أمام كالمه، ويتوصل به  مطيته، وسار حتى يبلغ حاجته، فشبََّه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ما يقدِّ
إىل حاجته من قوهلم: )زعموا( باملطيَّة التي يتوصل هبا إىل املوضع الذي يؤمه ويقصده. 
قال: زعموا يف حديث ال س�ند له، وال ثبت فيه، وإنام هو يشء حيكى عن األلس�ن  وإنام يحُ
عى س�بيل البالغ، فذمَّ ملسو هيلع هللا ىلص من احلديث ما كان هذا س�بيله، وأمر بالثبت فيه، والتوثق ملا 

ا عن ثقة«)2(.  ا إىل ثبت، ومرويًّ وًّ حيكيه من ذلك، فال يرويه حتى يكون َمْعزحُ

: »أخرجه أبو داود بإسناد صحيح«. انظر: األذكار  )١( أخرجه أبو داود ]4972[، قال اإلمام النووي 
)ص:379- 380(، وانظر: )املقاصد احلسنة( )ص:243(.

)2( معامل السنن )١30/4(، وانظر: األذكار، للنووي )ص:379- 380(.
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وقد أرشد القرآن الكريم من وردت عى سمعه شائعة إىل أن يصون لسانه عن نقلها، 
وأن يحُْعرض عن قائلها وينهاه، ويقول له: ما يكون يل أن أتكلَّم هبذا، س�بحانك ريب هذا 

هبتان عظيم. قال اهلل b ملن خاض فيام أشيع عن عائشة : ﴿ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  
ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ﴾ ]النور:١6[. 

ا، وال ينطقحُ إال صدًقا،  واملسلم يعلم أن اإلنسان مؤاخذ بام بام يقول، فال يقول إال حقًّ
فهو يوقن بقول اهلل b بأنه: ﴿ڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ ]ق:١8[.

* * *    * * *

وم�ن أس�باب الوقاية م�ن آفات الكذب والعالج: ما س�يأيت بيانه يف أس�باب الوقاية 
العامة من آفات اللسان والعالج.
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اآلفة الثانية 
الغيبة والنميمة

أواًل: حدُّ الغيبة:

يقال يف اللغة: اْغَتاَبهحُ اْغتَِياًبا، إذا وقع فيه، واالسم: اْلِغيَبة -بالكرس-، وهو أن يتكلم 
َي: ِغيَب�ًة، وإن كان كذًبا  �مِّ هحُ لو َس�ِمَعه. فإن كان صدًقا سحُ مُّ خلف إنس�اٍن مس�توٍر ب�ام َيغحُ

تاًنا)١(. ي: هبحُ سمِّ

أم�ا اْلِغيَب�ة يف االصطالح فقد جاء تعريفها يف احلديث امل�روي عن أيب هريرة  أن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: ))أتدرون م�ا الغيبة؟(( قالوا: اهلل ورس�وله أعلم، ق�ال: ))ذكرك 
أخ�اك ب�ام يكره((، قي�ل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ ق�ال: ))إن كان فيه ما تقول، 
فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه فقد هبته(()2(. وال يحُقَترص يف تعريف الغيبة يف االصطالح عى 
رحُ فيه املس�لمحُ أخاه املس�لم بام يكره –كام س�يأيت- يف بيان صور  ما كان قواًل باللس�ان َيْذكحُ

الغيبة.

ثانًيا: صور الغيبة: 

الغيبة: ذكرك أخاك بام يكره -كام تقدم-، ولكنها ال تقترص عى اللس�ان. قال اإلمام 
الغ�زايل : »اعل�م أن الذك�ر باللس�ان إنام ح�رم؛ ألن في�ه تفهيم الغري نقص�ان أخيك 
وتعريف�ه بام يكره�ه، فالتعريض به كالترصي�ح، والفعل فيه كالقول واإلش�ارة واإليامء 

)١( انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )غيب( )١/١96(.
)2( صحيح مسلم ]2589[.
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والغمز واهلمز والكتابة واحلركة وكل ما يفهم املقصود فهو داخل يف الغيبة وهو حرام.

فم�ن ذلك قول عائش�ة : دخلت علين�ا امرأة فلام ولت أوم�أت بيدي أهنا قصرية 
فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: ))اغتبتيه�ا(()١(: فمن أومأ بي�ده إىل قرص أحد، أو طول�ه، أو حاكاه يف امليش 
كام يميش)2(، فهو غيبة، والكتابة عن شخص يف عيب به غيبة؛ ألن القلم أحد اللسانني، 
وك�ذا من يفهم عيب الغري بصيغ�ة الدعاء كقوله: احلمد هلل الذي مل يبتلنا بكذا«. إىل غري 

ذلك)3(.

وقال اإلمام النووي  يف )باب تريم الغيبة والنميمة(: »اعلم أن هاتني اخلصلتني 
من أقبح القبائح، وأكثرها انتش�اًرا يف الناس، حتى ما يس�لم منهام إال القليل من الناس. 
فأما الغيبة: فهي ذكرك اإلنس�ان بام فيه مما يكره، س�واء كان يف بدنه، أو دينه أو، دنياه أو 
نفس�ه، أو خلقه، أو خلقه، أو ماله، أو ولده، أو والده، أو زوجه، أو خادمه، أو مملوكه، 
أو عاممته، أو ثوبه، أو مش�يته، وحركته وبشاش�ته وخالعته، وعبوسه، وطالقته، أو غري 
ذلك مما يتعلق به، س�واء ذكرته بلفظ�ك أو كتابك، أو رمزت، أو أرشت إليه بعينك، أو 

يدك، أو رأسك أو نحو ذلك. 

)ص:١036(:  العراقي  قال   .]2502[ والرتمذي   ،]4875[ داود  وأبو   ،]25708[ أمحد  أخرجه   )١(
»حديث عائشة: أهنا ذكرت امرأة فقالت: إهنا قصرية، فقال: )اغتبتيها(. رواه أمحد، وأصله عند أيب 
داود، والرتمذي وصححه بلفظ آخر. ووقع عند املصنف عن حذيفة عن عائشة، وكذا هو يف )الصمت(، 
البن أيب الدنيا. والصواب عن أيب حذيفة كام عند أمحد وأيب داود والرتمذي. واسم أيب حذيفة: سلمة بن 
صهيب«. قال اإلمام النووي : »وروينا يف سنن أيب داود والرتمذي عن عائشة  قالت: قلت للنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصرية، فقال: ))لقد قلت كلمة لو مزجت 
بامء البحر ملزجته((، قالت: وحكيت له إنساًنا فقال: ))ما أحب أين حكيت إنساًنا وأن يل كذا وكذا(( 

قال الرتمذي: حديث حسن صحيح«. األذكار )ص:337(.
)2( بأنه –مثال- يميش متعارًجا مريًدا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك.

)3( انظر: إحياء علوم الدين )١44/3(، موعظة املؤمنني )ص:١98(.
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أم�ا البدن، فكقول�ك: أعمى، أعرج، أق�رع، قصري، طويل. وأم�ا الدين، فكقولك: 
فاس�ق، مته�اون بالصالة، متس�اهل يف النجاس�ات، ليس ب�اًرا بوالده، ال يض�ع الزكاة 
مواضعه�ا، ال جيتنب الغيبة. وأما اخللق، فكقول�ه: يسء اخللق، متكرب، متهور، عبوس، 
خليع، ونحوه. وأما الثوب: فواس�ع الكم، وس�خ الثوب ونحو ذلك، ويقاس الباقي بام 

ذكرناه. وضابطه: ذكره بام يكره.

وم�ن ص�ور الِغيبة التي يغف�ل عنها كثري من الن�اس: اإلصغاء للمغت�اب، دون ترك 
جملسه، أو زجره وهنيه –ولو كان أقرب الناس-؛ فإن اإلصغاء للمغتاب بمثابة اإلقرار، 

والتشجيع له عى التامدي يف اإليذاء.

  ومن صور الِغيبة التي يغفل عنها كثري من الناس: االس�تامع إىل كل ما يش�اع ويقال 
عن فالن من الناس، ونقله دون تبني وتبرص.

ومن صور الِغيبة: التعريض بام يلحق النقص أو العيب باملغتاب، كأن يقول عند ذكر 
الل، أو نحو  ش�خص يف غيبت�ه: نع�وذ باهلل b من ِقلَّة احلي�اء، أو نعوذ باهلل b م�ن الضَّ

ذلك.

وم�ن صور الِغيب�ة: أن يقول عن ش�خص يف غيبته: هذا هن�دي، أو عجمي، أو هذا 
عامل نظافة، أو خادم.. إىل غري ذلك، وهو يريد االنتقاص والتحقري.   

ومن صور الِغيبة: أن يذكر حال ش�خص، فيمدحه يف جانب، ويعيب عليه يف آخر، 
كأن يقول: فالن عنده فتور عن بعض العبادات، أو به تكاس�ل عن بعض األعامل.. إىل 

غري ذلك، وهو يريد االنتقاص والتحقري.   
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ثالًثا: حال السلف يف اجتناهبم الغيبة:

ق�ال اإلمام البخاري : س�معت أب�ا عاصم يقول: ما اغتبت أح�ًدا منذ علمت أن 
الغيب�ة تر بأهِلَها)١(. وكان اإلمام البخاري  يقول: أرجو أن ألقى اهلل وال حياس�بني 
أين اغتب�ت أح�ًدا. ق�ال احلافظ الذهب�ي : ص�دق . ومن نظر يف كالم�ه يف اجلرح 
والتعدي�ل عل�م ورعه يف الكالم يف الن�اس، وإنصافه فيمن يضعفه، فإن�ه أكثر ما يقول: 
منك�ر احلديث، س�كتوا عنه، فيه نظ�ر، ونحو هذا. وقل أن يقول: ف�الن كذاب، أو كان 
يضع احلديث. حتى إنه قال: إذا قلت: فالن يف حديثه نظر، فه�و متهم واه. وهذا معنى 

قوله: ال حياسبني اهلل أين اغتبت أحًدا، وهذا هو -واهلل- غاية الورع. 

ق�ال حممد ب�ن أيب حاتم الوراق: س�معته -يعني: البخاري-  يق�ول: ال يكون يل 
خص�م يف اآلخرة، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك يف كتاب )التاريخ( ويقولون: 
في�ه اغتي�اب الناس، فقال: إن�ام روينا ذلك رواية مل نقله من عند أنفس�نا، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
))بئس مول العشرية(()2(، يعني: حديث عائشة . وسمعته يقول: ما اغتبت أحًدا قط 
)١( أبو عاصم هو الضحاك بن خملد النبيل البرصي، موىل بني شيبان، شيخ حفاظ احلديث يف عرصه. ولد 
بمكة. وتول اىل البرصة، فسكنها وتويف هبا سنة اثنتي عرشة ومائتني يف آخرها. سمع جعفر بن حممد 
وابن جريج والثوري وشعبة. انظر: التاريخ الكبري )336/4(، التاريخ األوسط )322/2(، اإلرشاد 
يف معرفة علامء احلديث )520/2(، هتذيب الكامل )286/١3(، سري أعالم النبالء )482/9(، هتذيب 

التهذيب )452/4(، تاريخ اإلسالم )332/5(، األعالم )2١5/3(.
)2( حديث: ))بئس أخو العشرية، وبئس ابن العشرية(( أخرجه البخاري ]6032، 6054، 6١3١[، ومسلم 
]259١[. فإن بئس فعل يدل عى الذم، واملراد بالعشرية األدنى إىل الرجل من أهله، وهم ولد أبيه وجده، 
قال القايض: »هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ومل يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر اإلسالم، فأراد 
النبيملسو هيلع هللا ىلص أن يبني حاله؛ ليعرفه الناس، وال يغرت به من مل يعرف حاله. قال: وكان منه يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وبعده ما دلَّ عى ضعف ايامنه، وارتد مع املرتدين وجيء به أسرًيا إىل أيب بكر، ووصف النبيملسو هيلع هللا ىلص له 
بأنه بئس أخو العشرية من أعالم النبوة؛ ألنه ظهر كام وصف. وإنام أالن له القول؛ تألًفا له وألمثاله عى 
اإلسالم. ويف هذا احلديث: مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق املعلن فسقه، ومن حيتاج الناس 
إىل التحذير منه«. إكامل املعلم رشح صحيح مسلم، للقايض عياض )29/8-30(، رشح اإلمام النووي 

عى صحيح مسلم )١6/١44(. 
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منذ علمت أن الغيبة تر أهلها)١(.

وعن ابن املبارك ، قال: قلت لسفيان الثوري : ما أبعد أبا حنيفة  من الغيبة، 
ا له قط، قال: هو – واهلل - أعقل من أن يس�لط عى حس�ناته ما  م�ا س�معته يغت�اب عدوًّ

يذهب هبا)2(.

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم ال يرون العبادة يف الصوم وال يف الصالة، ولكن 
يف الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 

فاذكر عيوبك)3(.    

رابًعا: حدُّ النميمة:

 ، م، واالس�م: النَّميمة، وَنمَّ احلديثحُ ه َنامًّ فهو َنامَّ ه وَينحُمُّ يق�ال يف اللغة: َنمَّ احلديَث َينِمُّ
تعدٍّ والزم)4(. إذا ظهر، فهو محُ

جل احلديَث  وم�ن معاين )النميمة( لغة: الس�عي ب�ني الناس بالفتنة، يق�ال: َنمَّ الرَّ
ٌم مبالغة،  جل َنمٌّ تس�مية باملص�در، وَن�امَّ : س�عى ب�ه؛ لِيحُوِق�َع فتن�ة أو وحش�ة، فالرَّ َن�امًّ

واالس�م: النَّميمة والنَِّميم أيًضا)5(.

قال الراغب : »)النم(: إظهار احلديث بالوش�اية، والنميمة الوشاية، ورجل نامم. 
قال تعاىل: ﴿ۉۉې﴾ ]القلم:١١[. وأصلها اهلمس. واحلركة اخلفيفة«)6(. 

دمشق  تاريخ   ،)224/2( الكربى  الشافعية  طبقات  وانظر:   ،)44١  -439/١2( النبالء  أعالم  سري   )١(
)8١/52(، هتذيب الكامل )446/24(، تاريخ بغداد )322/2(، تاريخ اإلسالم )١40/6(.

وأصحابه،  حنيفة  أيب  أخبار   ،)487/١5( بغداد  تاريخ   ،)222/2( واللغات  األسامء  هتذيب  انظر:   )2(
ْيَمري )ص:42(. للصَّ

)3( انظر: إحياء علوم الدين )١43/3(، الزواجر عن اقرتاف الكبائر )١8/2(.
)4( انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة: )َنَمَم( )١20/5(.

)5( انظر: املصباح املنري، مادة: )نمم( )626/2(.
)6( املفردات، مادة: )نم( )ص:825(، التوقيف عى مهامت التعاريف )ص:320(.
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م: الَقّتات، يقال: َقتَّ إذا مش�ى بالنَّميمة. قال اجلوهري : َنمَّ احلديَث  ويق�ال للنَّامَّ
، أي: َقتَّه، واالسم: النَّميمة)١(. ويف احلديث: ))ال يدخل اجلنة َقتَّات(()2(.  ه َنامًّ ه وَينحُمُّ َينِمُّ

أم�ا )النميم�ة( يف االصطالح فه�ي نقل احلديث من قوم إىل قوم، عى جهة اإلفس�اد 
ه)3(. ، وهتكحُ السرت عامَّ يحُكره كشفحُ والرش. وقيل: إفشاءحُ الرسِّ

وعرفها اإلمام الغزايل  بأهنا: »كش�ف ما يكره كش�فه، س�واء كرهه املنقول عنه أو 
املنق�ول إلي�ه، أو كرهه ثالث، وس�واء كان الكش�ف بالقول، أو بالكتاب�ة، أو بالرمز، أو 
باإليامء، وسواء كان املنقول من األعامل أو من األقوال، وسواء كان ذلك عيًبا ونقًصا يف 
املنقول عنه أو مل يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء الرس، وهتك السرت عام يكره كشفه«)4(.

ويدخل يف هذا الباب: التحريش بني الناس بقصد اإلفساد -كام سيأيت-.

والنميم�ة من أس�باب العذاب يف اآلخرة، وهي طريق موص�ل إىل النَّار. ومن آفاهتا: 
أهن�ا تذكي ن�ار العداوة بني املتآلفني، وجتل�ب اخلصام والنفور، وتزي�ل املحبة والتآلف، 

وتقطع األرحام، وتوغر الصدور، وتعكر صفو النفوس.

خامًسا: صور النميمة:

يتبني مما تقدم أن من صور النميمة:

١ - الس�عي بني الناس بالفتنة، والعمل عى التفريق بينهم، وإيغار الصدور، وإذكاء 
نار العداوة والبغضاء بني املتحابني. 

)١( الصحاح، للجوهري، مادة: )نمم( )2045/5(، وانظر: لسان العرب )١2/592(.
)2( صحيح البخاري ]6056[، مسلم ]١05[.
)3( انظر: األذكار، لإلمام النووي )ص:348(.

)4( إحياء علوم الدين )3/ ١56(.
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2 - إظه�ار احلدي�ث بالوش�اية، وتكون الوش�اية أعظم خط�ًرا وأث�ًرا إذا كانت عند 
صاحب سلطة قادر عى البطش وإحلاق الرر بام ال يقدر عليه غريه. 

3 - نقل احلديث من قوم إىل قوم، عى جهة اإلفساد والرش.

4 - كش�ف ما يكره كش�فه، س�واء كرهه املنقول عنه أو املنقول إليه، أو كرهه ثالث، 
وبأي طريقة كان الكش�ف من نحو: الكش�ف عن س�وءات الناس، س�واء كان 

ذلك باللسان، أو بالغمز، أو باإليامء - كام تقدم -.

5 - إفشاء الرس، وهتك السرت.

6 - التحريش بني الناس بقصد اإلفساد.
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سادًسا: النصوص الدالة عىل تريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهام:

نوب املحرمة بالكتاب والسنة واإلمجاع)١(. إن الغيبة والنميمة من الذُّ

والفقهاء  املفرسين  من  مجاعة  ذهب  الكبائر؟  من  مها  هل  لكن  والنميمة،  الغيبة  تريم  يف  خالف  ال   )١(
الكبائر«.  من  الغيبة  أن  خالف  »ال   :)337/١6( )تفسريه(  يف    القرطبي  قال  الكبائر.  من  أهنام  إىل 

تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ  بقوله  واستدلوا 
بقوم هلم أظفار من  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ))ملا عرج يب مررت  ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]احلجرات:١2[. ويقول 
نحاس خيمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤالء يا جربيل؟ قال: هؤالء الذين يأكلون حلوم 
الناس ويقعون يف أعراضهم((، وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه، ال تغتابوا 
املسلمني(( احلديث. وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن من أكب الكبائر: استطالة املرء يف عرض رجل مسلم بغري حق((. 
أهل  يف  كانت  إن  الغيبة  أن  عى  الشافعية  أئمة  ونص  ذكرها.  سيأيت  التي  األحاديث  من  ذلك  غري  إىل 
العلم ومحلة القرآن فهي كبرية وإال فصغرية. انظر: روضة الطالبني )223/١١(، أسنى املطالب يف رشح 
روض الطالب )34١/4(، الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية )245/5(، تفة املحتاج )١0/2١4(، 
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )633/2(، فتح املعني برشح قرة العني )ص:648(، غاية البيان رشح 
زبد ابن رسالن )ص:328(، إعانة الطالبني )282/2(، هناية الزين )ص:385(. ومن العلامء كذلك 
عليه  دلَّت  »الذي   :)22/2( )الزواجر(  يف   اهليتمي حجر  ابن  –مثاًل-  فقال  املسألة؛   يف  فصل  من 
ه بحسب اختالف مفسدهت�ا،  ِعَظاًم وضدَّ الظاهرة أهنا كبرية، لكنها تتلف  الكثرية الصحيحة  الدالئل 
أحُويِتَ جوامع الكلم َعديلَة غْصب امل�ال، وقتل النفس، بق�وله ملسو هيلع هللا ىلص: ))كلُّ املسلم عىل  وقد جعله�ا من 
املسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه((، والغصب والقتل كبريتان إمجاًعا، فكذا َثْلُم الِعرض«. وقال: »إن 
ِزَجت يف ماء البحر ألنتنَْته  النَّكال، وقد صحَّ فيها أهنا أربى الربا، وأهنا لو محُ فيها أعظَم العذاب وأشدَّ 
بحُون يف قبورهم،  َعذَّ ت رحيه، وأن أهلها يأكلون اجليف يف النار، وأن هلم رائحة منتنة فيها، وأهنم يحُ وغريَّ
متفاوتة  الكذب  »فمراتب   :حجر ابن  احلافظ  قال  الكبائر«.  من  الِغيبة  كون  يف  كافيٌة  هذه  وبعض 
بحسب تفاوت مفاسده. قال وقد نص احلديث الصحيح عى أن الغيبة والنميمة كبرية. والغيبة تتلف 
بحسب القول املغتاب به، فالغيبة بالقذف كبرية، وال تساوهيا الغيبة بقبح اخللقة أو اهليئة –مثاًل-« فتح 
الباري )4١2/١0(. وقال: »وأما حكمها فقال النووي يف )األذكار( الغيبة والنميمة حمرمتان بإمجاع 
الصغائر. وتعقبه  أهنا من  للرافعي  تبًعا  )الروضة(  األدلة عى ذلك. وذكر يف  تظاهرت  املسلمني، وقد 
مجاعة ونقل أبو عبد اهلل القرطبي يف )تفسريه( اإلمجاع عى أهنا من الكبائر؛ ألن حد الكبرية صادق عليها؛ 
ألهنا مما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال األذرعي: مل أر من رصح بأهنا من الصغائر إال صاحب )العدة(، 
والغزايل، ورصح بعضهم بأهنا من الكبائر. وإذا مل يثبت اإلمجاع فال أقل من التفصيل؛ فمن اغتاب وليًّا 
هلل ، أو عاملا ليس كمن اغتاب جمهول احلالة –مثاًل- وقد قالوا ضابطها: ذكر الشخص بام يكره، وهذا 

خيتلف باختالف ما يقال فيه، وقد يشتد تأذيه بذلك، وأذى املسلم حمرم..« فتح الباري )١0/470(.
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وق�د نق�ل اإلمام أبو حامد الغزايل  إمجاع املس�لمني عى أن الغيبة: ذكرك غريك بام 
يك�ره. وأم�ا النميمة: فهي نقل كالم الن�اس بعضهم إىل بعض عى جهة اإلفس�اد. وأما 
حكمهام، فهام حمرمتان بإمجاع املس�لمني، وق�د تظاهر عى تريمهام الدالئل الرصحية من 

الكتاب والسنة وإمجاع األمة)١(. 

والغيبة وإن كانت حمرمة فإهنا تباح يف أحوال للمصلحة. واملجوز هلا غرض صحيح 
رشعي ال يمكن الوصول إليه إال هبا، وهو أحد ستة أسباب. 

وق�د ذكرها اإلم�ام الغزايل  يف )اإلحياء(، وتبعه اإلم�ام النووي  يف )األذكار( 
ويف )رشحه لصحيح مسلم()2(.

قال ابن بطال : »الغيبة املحرمة عند أهل العلم يف اغتياب أهل السرت من املؤمنني، 
ومن ال يعلن باملعايص، فأما من جاهر بالكبائر فال غيبة فيه«)3(.

وال خيفى ما يف الغيبة والنميمة من اإليذاء للمؤمن أو املؤمنة، وقد توعد اهلل b الذين 
يؤذون املؤمنني واملؤمنات بالعذاب يف اآلخرة، فقال : ﴿ک  ک  گ  

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ ]األحزاب:58[.

)١( باختصار من كتاب )األذكار(، لإلمام النووي )ص:336- 337(.
)2( وهذه األسباب الستة: األول منها: التظلم. الثاين: االستعانة عى تغيري املنكر ورد العايص إىل الصواب. 
أو  بفسقه  أن يكون جماهًرا  الرش ونصيحتهم. اخلامس:  املسلمني من  الرابع: تذير  الثالث: االستفتاء. 
بدعته. السادس: التعريف، فإذا كان اإلنسان معروًفا بلقب: كاألعمش، واألعرج، واألصم، واألعمى، 
واألحول، واألفطس، وغريهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، وحيرم إطالقه عى جهة التنقص ولو 
األذكار   ،)١52/2( الدين(  علوم  )إحياء  يف  مفصاًل  ذلك  بيان  انظر  أوىل.  كان  بغريه  التعريف  أمكن 

)ص:340-342(، رشح النووي عى صحيح مسلم )١6/١42(.
)3( رشح صحيح البخاري، البن بطال )245/9(.
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ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ  ﴿  :  وق�ال 
ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ﴾  

]احلجرات:١2[.

 : ٿٿٹٹٹٹڤ﴾ ق�ال اإلم�ام امل�اوردي ﴿ :b قول�ه
»فيه وجهان: 

أحدمها: أي: كام حيرم أكل حلمه ميًتا حيرم غيبته حيًّا. 

الثاين: كام يمتنع أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميًتا كذلك جيب أن يمتنع عن غيبته حيًّا.  
قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ ألن عادة العرب بذلك جارية.

قال الشاعر:
فإن أكل�وا حلمي وفرت حلومه�م             وإن هدم�وا جم�دي بنيت هلم جمًدا)١(

﴿ڤ﴾ فيه وجهان: 

أحدمها: فكرهتم أكل امليتة، كذلك فاكرهوا الغيبة. 

الثاين: فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس«)2(.

وفيه استعارة متثيلية، مثَّل اغتياب اإلنسان آلخر بأكل حلم األخ ميًتا)3(.
الشعر والشعراء )728/2(، عيون األخبار )١/328(،  انظر:  )الطويل(.  الكندي من  للمقنع  البيت   )١(
العقد الفريد )209/2(، رشح ديوان احلامسة )ص:829(، التذكرة احلمدونية )24/2(، املثل السائر 

)28/3(، اإليضاح )١/١80(.
)2( النكت والعيون )335/5(، وانظر: تفسري الطربي )308/22(، القرطبي )١6/335(.

التمثيلية تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة معناه  )3( االستعارة 
األصل. شبَّه تعاىل الغيبة بأكل حلم األخ حال كونه ميًتا، وإذا كان اإلنسان يكره حلم اإلنسان فضاًل عن 
كونه أًخا، وفضاًل عن كونه ميًتا وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد، بجامع الشناعة 

والفظاعة املتعلقة يف هذين الفعلني.
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ويف قول�ه b: ﴿ ٿٿ﴾..الخ متثيل وتصوير مل�ا يناله املغتاب من عرض 
من يغتابه عى أفظع وجه وأفحش�ه، وفيه مبالغات ش�تى: منها: االس�تفهام الذي معناه 

التقرير)١(.

ومنها: جعل ما هو يف الغاية من الكراهة موصواًل باملحبة)2(. ومنها: إسناد الفعل إىل 
أحدكم واإلش�عار ب�أن أحًدا من األحدين ال حيب ذلك. ومنه�ا: أن مل يقترص عى متثيل 
االغتياب بأكل حلم اإلنسان، حتى جعل اإلنسان أًخا. ومنها: أن مل يقترص عى أكل حلم 

األخ حتى جعل ميًتا«)3(.

وفيه من املحسنات الطباق بني )أحيب( وبني )فكرهتموه()4(. 

والغيبة حرام بداللة هذه اآلية، وآثار من السنة بعضها صحيح، وبعضها دونه.

وذل�ك أهنا تش�تمل عى مفس�دة ضع�ف يف أخوة اإلس�الم. وقد تبلغ ال�ذي اغتيب 
فتقدح يف نفسه عداوة ملن اغتابه فينثلم بناء األخوة؛ وألن فيها االشتغال بأحوال الناس، 

وذلك يلهي اإلنسان عن االشتغال باملهم النافع له، وترك ما ال يعنيه)5(.

)١( االستفهام التقريري الذي ال يقع إال عى أمر مسلَّم عند املخاطب، فجعلك لليشء يف حيز االستفهام 
التقريري يقتض أنك تدعي أنه ال ينكره املخاطب. التحرير والتنوير )255/26(.

)2( لإلشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك مل يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل حلم 
أخيه ميًتا، بل قال: أحيب أحدكم. التحرير والتنوير )256-255/26(.

)3( انظر: الكشاف )373/4(، تفسري البيضاوي )١36/5(، تفسري النسفي )356/3(، البحر املحيط يف 
التفسري )520/9(.

)4(  الطباق: اجلمع بني اليشء وضده يف الكالم، وهو نوعان: طباق اإلجياب: وهو ما مل خيتلف فيه الضدان 
إجياًبا وسلًبا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إجياًبا وسلًبا. انظر ذلك مفصاًل يف )تقيقنا 

إلمتام الدراية لقراء النقاية( )232-229/2(. 
)5( التحرير والتنوير )256/26(.



84

وقال ابن األثري : »كنى عن الغيبة بأكل اإلنسان حلم إنسان آخر مثله، ثم مل يقترص 
ع�ى ذلك حت�ى جعله ميًتا، ثم جعل ما هو يف الغاية من الكراهة موصواًل باملحبة؛ فهذه 
أرب�ع دالالت واقع�ة عى م�ا قصدت ل�ه مطابقة للمعنى ال�ذي وردت م�ن أجله؛ فأما 
جعل الغيبة كأكل اإلنس�ان حلم إنس�ان آخر مثله فش�ديد املناس�بة ج�ًدا؛ ألن الغيبة إنام 
ه�ي ذك�ر مثالب الن�اس، ومتزيق أعراضه�م، ومتزيق العرض مماثل ألكل اإلنس�ان حلم 
م�ن يغتابه؛ ألن أكل اللحم متزيق ع�ى احلقيقة، وأما جعله كلحم األخ فلام يف الغيبة من 
الكراه�ة؛ ألن العقل والرشع جمتمعان عى اس�تكراهها، آم�ران برتكها والبعد عنها، وملا 
كانت كذلك جعلت بمنزلة حلم األخ يف كراهته، ومن املعلوم أن حلم اإلنس�ان مستكره 
عند إنس�ان آخر، إال أنه ال يكون مثل كراهته حلم أخيه، فهذا القول مبالغة يف اس�تكراه 
الغيب�ة، وأم�ا جعل اللحم ميًتا فمن أجل أن املغتاب ال يش�عر بغيبت�ه وال حيس هبا، وأما 
جعله ما هو يف الغاية من الكراهة موصواًل باملحبة فلام جبلت عليه النفوس من امليل إىل 
�هوة هلا مع العل�م بقبحها؛ فانظر أهيا املتأمل إىل هذه الكناية جتدها من أش�د  الغيب�ة والشَّ
الكناي�ات ش�بًها؛ ألنك إذا نظرت إىل كل واحدة من تلك ال�دالالت األربع التي أرشنا 

إليها وجدهتا مناسبة ملا قصدت له«)١(.

وعى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بام يكرهون، س�واء كان ذلك فيهم، أو ليس 
فيهم، واعلم أنك إذا نرشت عيوب أخيك فإن اهلل b سيسلط عليك من ينرش عيوبك، 

جزاًء وفاًقا)2(. 

)١( املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر )2/١9١(.
)2( انظر: تفسري احلجرات واحلديد، حممد بن صالح العثيمني )ص:52(.
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وق�د جاء يف احلدي�ث: ))يا معرش من آمن بلس�انه ومل يدخل اإليامن قلب�ه: ال تغتابوا 
املسلمني، وال تتبعوا عوراهتم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه املسلم يتبع اهلل عورته، ومن يتبع 

اهلل عورته يفضحه ولو يف جوف بيته(()١(.

ويف رواية: ))يا معرش من أس�لم بلسانه ومل يفض اإليامن إل قلبه: ال تؤذوا املسلمني، 
وال تعريوه�م، وال تتبع�وا عوراهت�م؛ فإنه من يتب�ع عثرات أخيه املس�لم يتبع اهلل عورته، 

ومن يتبع اهلل عورته يفضحه ولو يف جوف رحله(()2(. 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم ال يرون العبادة يف الصوم وال يف الصالة، ولكن 
يف الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 

فاذكر عيوبك)3(.    

وعن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ملا عرج ب مررت بقوم هلم أظفار 
من نحاس خيمش�ون وجوهه�م وصدورهم، فقلت: من هؤالء ي�ا جبيل، قال: هؤالء 

الذين يأكلون حلوم الناس، ويقعون يف أعراضهم(()4(.

)١( احلديث مروي عن الرباء، وعن أيب برزة األسلمي. حديث الرباء: أخرجه ابن أيب الدنيا يف )الصمت( 
]١67[، وأبو يعى ]١675[، والروياين ]305[، ومتام ]242[، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]92١3[. 
 ،]١9776[ أمحد  أخرجه  برزة:  أيب  حديث  ثقات«.  ورجاله  يعى،  أبو  »رواه   :)93/8( اهليثمي  قال 
وأبو داود ]4880[، وابن أيب الدنيا يف )الصمت( ]١68[، وأبو يعى ]7423[، والروياين ]١3١2[. 

والبيهقي ]2١١64[.  
)2( احلديث مروي عن ابن عمر، وابن عباس. حديث ابن عمر: أخرجه الرتمذي ]2032[ وقال: »حسن 
غريب. حديث ابن عباس: أخرجه الطرباين ]١١444[. قال اهليثمي )94/8(: »رواه الطرباين، ورجاله 

ثقات«.
)3( انظر: إحياء علوم الدين )3/ ١43(، الزواجر عن اقرتاف الكبائر )١8/2(.

)4( أخرجه أمحد ]١3340[، وأبو داود ]4878[، واخلرائطي يف )مساوئ األخالق( ]١87[، والطرباين يف 
)األوسط( ]8[، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]6290[، والضياء ]2286[. قال العراقي )ص:١033(: 

»أخرجه أبو داود مسنًدا ومرساًل، واملسند أصح«.
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قال احلافظ ابن حجر : »وأكل حلوم الناس يصدق عى النميمة والغيبة«)١(.

وع�ن عائش�ة  قالت: قل�ت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: حس�بك من صفية كذا وك�ذا. قال بعض 
ال�رواة: تعن�ي قصرية، فقال: ))لقد قل�ت كلمة لو مزجت بامء البح�ر ملزجته((، قالت: 

وحكيت له إنساًنا فقال: ))ما أحب أين حكيت إنساًنا وأن يل كذا وكذا(()2(.

قال اإلمام النووي : »مزجته: أي: خالطته خمالطة يتغري هبا طعمه أو رحيه؛ لش�دة 
نتنه�ا وقبحه�ا. وهذا احلديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم ش�يًئا 
من األحاديث يبلغ يف الذم هلا هذا املبلغ. ﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ﴾ 

]النجم:3-4[. نسأل اهلل الكريم لطفه والعافية من كل مكروه«)3(.

وع�ن جاب�ر بن عبد اهلل  قال: كن�ا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فارتفعت ريح جيف�ٍة منتنة، فقال 
رسول اهلل : ))أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون املؤمنني(()4(.

 ] وعن القاس�م بن عبد الرمحن الش�امي، س�معت ابن أحُمِّ َعْبٍد ]يعني: ابن مسعود
يق�ول: من اغتيب عنده مؤمن فنرصه ج�زاه اهلل هبا خرًيا يف الدنيا واآلخرة، ومن اغتيب 
ا من  ا، وما التقم أحد لقمة رشًّ عنده مؤمن فلم ينرصه جزاه اهلل هبا يف الدنيا واآلخرة رشًّ

اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم، فقد اغتابه، وإن قال فيه بام ال يعلم فقد هبته)5(.

)١( فتح الباري )47١/١0(.
)2( تقدم.

)3( األذكار )ص:338(.
الغيبة( ]69[، ويف  )ذم  الدنيا يف  أيب  وابن  )األدب( ]732[،  والبخاري يف  أمحد ]١4784[،  أخرجه   )4(
)الصمت( ]2١6[، واخلرائطي  يف )مساوئ األخالق( ]١83[. قال اهليثمي: )9١/8(: »رواه أمحد، 
ورجاله ثقات«. وقال احلافظ ابن حجر يف )الفتح( )470/١0(: أخرجه أمحد والبخاري يف )األدب 

املفرد( بسند حسن.
)5( أخرجه البخاري يف )األدب املفرد( ]734[ بإسناد صحيح. انظر: صحيح األدب )ص:272(. 
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وع�ن أيب هري�رة  ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال تاس�دوا، وال تناجش�وا، وال 
تباغض�وا، وال تداب�روا، وال يبع بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخواًنا املس�لم 
أخ�و املس�لم، ال يظلمه وال خيذل�ه، وال يقره التقوى هاهنا((، ويش�ري إىل صدره ثالث 
مرات. ))بحس�ب امرئ من الرش أن يقر أخاه املس�لم، كل املس�لم عىل املس�لم حرام، 

دمه، وماله، وعرضه(()١(.

وع�ن أيب بك�رة  عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ))ف�إن دماءكم وأموالك�م وأعراضكم، 
عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب(()2(.

وعن س�عيد بن زيد  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن من أربى الربا: االستطالة يف عرض 
املسلم بغري حق(()3(.

)١( صحيح مسلم ]2564[.
)2( صحيح البخاري ]١05، 4406، 5550، 7078، 7447[، مسلم ]١679[.

)3( تقدم.
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وقد ورد يف النميمة من اآليات واألحاديث ما يدل عى أهنا من كبائر الذنوب. قال تعاىل: 
﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]اهلم�زة:١[، وقال تعاىل: ﴿ۉۉې﴾]القلم:١١[، 
أي: غيَّاب، أو مغتاب للناس. ﴿ۉ ې﴾ ساع بالكالم بني الناس عى وجه اإلفساد 
بينه�م. و)هيمز( و)يلمز( و)يعيب( واحد. قال أهل التأويل: )اهلامز(: الذي يأكل حلوم 
الناس، ويقال: هم املشاؤون بالنميمة، املفرقون بني األحبة، الباغون للرباء العيب. قال 

: إظهار احلديث بالوشاية، والنميمة: الوشاية)١(. الراغب : والنَّمُّ

وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال يدخ�ل اجلن�ة ن�امم(()2(. وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال يدخ�ل اجلنة َقتَّ�ات(()3(. 
و)القتات(: النامم، كام تقدم.

وع�ن ابن عب�اس  قال: مر النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص بحائط من حيطان املدينة، أو مكة، فس�مع 
صوت إنس�انني يعذب�ان يف قبورمها، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))يعذب�ان، وما يعذبان يف كبري((، 
ث�م قال: ))بىل، كان أحدمها ال يس�ترت من بوله، وكان اآلخر يم�ي بالنميمة((، ثم دعا 
بجري�دة، فكرسه�ا كرستني، فوضع ع�ى كل قرب منهام كرسة، فقيل له: يا رس�ول اهلل، مل 

فعلت هذا؟ قال: ))لعله أن خيفف عنهام ما مل تيبسا((، أو: ))إل أن ييبسا(()4(.

الباري، البن حجر )١0/472(.  البخاري، البن بطال )249/9(، وانظر: فتح  )١( انظر: رشح صحيح 
املفردات، مادة: )نم( )ص:825(.

)2( صحيح مسلم )١68(  ]١05[.
)3( صحيح البخاري ]6056[، مسلم )١69( ]١05[.

البخاري ]2١6، 2١8، ١36١، 6052، 6055[، مسلم ]292[. )وما يعذبان يف كبري( قد  )4( صحيح 
ذكر العلامء فيه تأويلني، أحدمها: أنه ليس بكبري يف زعمهام. والثاين: أنه ليس بكبري تركه عليهام. وحكى 
)يسترت(  روايات:  ثالث  روى  يسترت(  )ال  الكبائر.  بأكرب  ليس  أي:  ثالًثا،  تأوياًل   عياض القايض 
صحيح  عى  النووي  رشح  منه.  ويتحرز  يتجنبه  ال  ومعناها:  صحيحة،  وكلها  و)يستربئ(  و)يستنزه( 

مسلم )20١/3- 202(، إكامل املعلم، للقايض عياض )64/2(.
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وع�ن عبد اهلل بن مس�عود  ق�ال: إن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))أال أنبئك�م ما اْلَعْضُه؟ هي 
يًقا،  النَِّميَمة اْلَقاَلُة بني النَّاس((، وإن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن الرجل َيْصُدُق حتى يكتب ِصديِّ

اًبا(()١(. ويكذب حتى يكتب َكذَّ

وع�ن أيب هري�رة  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))جتد من ش الناس يوم القيامة عند اهلل: ذا 
الوجهني، الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه(()2(.  

ق�ال القرطبي : »إنَّ�ام كان ذو الوجهني رشَّ الناس؛ ألنَّ حاَله حالحُ املنافقني؛ إذ هو 
ور، والتقاطع، والعداوة،  ْدِخل الفس�اَد بني الناس، وال�رشُّ تملِّ�ق بالباطل والكذب، يحُ محُ

والبغضاء«)3(. 

وقال اإلمام النووي : »قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف ذي الوجهني: إنه من رشار الناس فسببه ظاهر؛ 
ألنه نفاق حمض وكذب وخداع وتيل عى اطالعه عى أرسار الطائفتني، وهو الذي يأيت 

كل طائفة بام يرضيها، ويظهر هلا أنه منها يف خري أو رش، وهي مداهنة حمرمة«)4(. 

َوَع�دَّ ابنحُ حج�ر اهليتمي  يف )الزواجر( ذا الوجهني صاحب كبرية فقال: »الكبرية 
الثالثة واخلمسون بعد املائتني: كالمحُ ذي اللِّسانني، وهو ذو الوجهني الذي ال يكون عند 

اهلل وجيًها«)5(.
)١( صحيح مسلم ]2606[. هذه اللفظة رووها عى وجهني، أحدمها: )اْلِعَضه( -بكرس العني وفتح الضاد 
الوجه-.  وزن  عى  الضاد  وإسكان  العني  -بفتح  )اْلَعْضه(  والثاين:  والزنة-.  العدة  وزن  عى  املعجمة 
الثاين هو األشهر يف روايات بالدنا، واألشهر يف كتب احلديث، وكتب غريبه، واألول أشهر يف  وهذا 
كتب اللغة. ونقل القايض أنه رواية أكثر شيوخهم، وتقدير احلديث واهلل أعلم: )أال أنبئكم ما العضه 
الفاحش الغليظ التحريم(. رشح النووي عى صحيح مسلم )١59/١6(، إكامل املعلم، للقايض عياض 

.)39/8(
)2( صحيح البخاري ]3494، 6058[، مسلم ]2526[.
)3( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )478/6(.

)4( رشح النووي عى صحيح مسلم )١6/80(.
)5( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )39/2(.
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َتَعاِدَي�نْيِ املتخاصمني؛ إيقاًدا  وق�ال اخلادمي : ذو اللس�انني الذي يتكلم ب�ني اْل�محُ
لنريان اخلصومة، وإيقاًظا للهب الفتنة)١(.

ويدخل يف هذا الباب: التحريش بني الناس بقصد اإلفس�اد، وهو حرام؛ ألنه وسيلة 
إلفساد ذات البني، واهلل ال حيب الفساد. ومن صور التحريش: النميمة. جاء يف احلديث 
ع�ن أيب ال�درداء  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))أال أخبكم بأفض�ل من درجة الصيام 
والص�الة والصدق�ة((، قالوا: بى، قال: ))ص�الح ذات البني، فإن فس�اد ذات البني هي 

احلالقة(()2(.

سابًعا: الوقاية من آفات الغيبة والنميمة والعالج:

١ - حفظ اللسان من الكذب، والغيبة والنميمة، وسائر أنواع العصيان.

2 - جي�ب ع�ى املغتاب أن يبادر إىل التوبة برشوطه�ا فيقلع ويندم؛ خوًفا من اهلل b؛ 
ليخ�رج من حقه، ثم يس�تحل املغتاب؛ ليحله فيخرج عن مظلمته. وينبغي أن يس�تحله 
وهو حزين متأس�ف نادم عى فعله؛ إذ املرائي قد يس�تحل؛ ليظهر من نفس�ه الورع، ويف 
الباطن ال يكون نادًما، فيكون قد قارف معصية أخرى. وقال احلس�ن: يكفيه االستغفار 
عن االستحالل)3(. وقال ابن حجر اهليتمي : »واألصح أنه ال بد من االستحالل«)4(.

وق�ال ابن القيم : وهذه املس�ألة فيها قوالن للعل�امء؛ مها روايتان عن اإلمام أمحد، 
ومها: هل يكفي يف التوبة من الغيبة: االستغفار للمغتاب، أم ال بد من إعالمه وتلله؟

)١( بريقة حممودية )3/ 239(.
حبان  ابن  أيًضا:  وأخرجه  صحيح«,  »حسن  وقال:   ،]2509[ والرتمذي   ،]49١9[ داود  أبو  أخرجه   )2(

.]5092[
)3( إحياء علوم الدين )١53/3(، موعظة املؤمنني )ص:20١(.

)4( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )32/3(.
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قال: والصحيح أنه ال حيتاج إىل إعالمه، بل يكفيه االس�تغفار له، وذكره بمحاس�ن ما 
في�ه يف املواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة  وغريه. قال: 
والذين قالوا: ال بد من إعالمه جعلوا الغيبة كاحلقوق املالية، والفرق بينهام ظاهر؛ فإن يف 
احلقوق املالية ينتفع املظلوم بعود نظري مظلمته إليه، فإن شاء أخذها، وإن شاء تصدق هبا.

وأما يف الغيبة فال يمكن ذلك، وال حيصل له بإعالمه إال عكس مقصد الش�ارع، فإنه 
يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله هييج عداوته وال يصفو له أبًدا. وما كان 
هذا س�بيله فالش�ارع احلكي�م ال يبيحه وال جييزه فض�اًل عن أن يوجبه ويأم�ر به. ومدار 
الرشيعة عى تعطيل املفاسد وتقليلها ال عى تصيلها وتكميلها. انتهى. وهو كام ترى يف 

غاية التحقيق - واهلل ويل التوفيق -)١(.

3- استحباب الوضوء من الكالم القبيح:

قال الشريازي : يستحب الوضوء من الضحك يف الصالة ومن الكالم القبيح)2(؛ 
ملا روي عن عبد اهلل بن مسعود  أنه قال: ألن أتوضأ من الكلمة اخلبيثة أحب إيل من 

أن أتوضأ من الطعام الطيب)3(. 

)١( الوابل الصيب، البن القيم )ص:١4١- ١42(، وانظر: غذاء األلباب )١١4/١(. وحاصل اختالف 
أم يكفيه االستغفار؟  له،  يلزمه استحالل من اغتيب، مع االستغفار  الذي اغتاب، هل  العلامء يف حق 
األول: إذا مل يعلم من اغتيب فيكفي االستغفار، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة، وقول للحنفية؛ وألن 
له.  االستغفار  مع  استحالله  من  بد  فال  علم  فإن  عليه.  غم  إدخال  إعالمه  ويف  فتنة،  جير  ربام  إعالمه 
الثاين: يكفي االستغفار سواء علم الذي اغتيب أم مل يعلم، وال جيب استحالله، وهو قول الطحاوي من 
احلنفية. واملالكية عى أنه ال بد من استحالل املغتاب إن كان موجودا، فإن مل جيده، أو أحدا من ورثته. 
انظر: املوسوعة  الفقهاء.  الورثة خالف بني  له .  ويف استحالل  أو أحًدا من ورثته استغفر  فإن مل جيده، 

الفقهية الكويتية )42/4(.
)2( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي )53/١(، املجموع رشح املهذب )62/2(.

اهليثمي )١/254(:  الرزاق ]469[، وابن أيب شيبة ]١425[، والطرباين ]9222[، قال  )3( أخرجه عبد 
»رواه الطرباين يف )الكبري(، ورجاله موثقون«.
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ق�ال اإلم�ام النووي : »وَح�َمَل الش�ريازي  هذه اآلثار ع�ى الوضوء الرشعي 
الذي هو غسل األعضاء املعروفة، وكذلك محلها ابن املنذر ومجاعة من أصحابنا.

وقال ابن الصباغ : األش�به أهنم أرادوا غس�ل الفم، وكذا محلها املتويل عى غس�ل 
الفم، وحكى الش�ايش  يف )املعتمد( كالم ابن الصباغ، ثم قال: وهذا بعيد، بل ظاهر 
كالم الش�افعي  أن�ه أراد الوضوء الرشعي، قال: واملعنى يدل عليه؛ ألن غس�ل الفم 
ال يؤث�ر في�ام جرى من ال�كالم، وإنام يؤثر في�ه الوضوء الرشعي، والغ�رض منه: تكفري 
اخلطاي�ا، كام ثبت يف األحادي�ث، فحصل أن الصحيح أو الصواب اس�تحباب الوضوء 
الرشع�ي من ال�كالم القبي�ح، كالغيب�ة، والنميمة، والك�ذب، والقذف، وق�ول الزور، 

والفحش، وأشباهها«)١(.

4- االحرتاز عن سامع النامم، وهنيه عن ذلك ونصحه.

5- العالج اإلمجايل والتفصيل للغيبة والنميمة:

 تق�دم أن من آفات اللس�ان: الغيبة والنميمة. وعالج الغيب�ة والنميمة إما إمجايل بأن 
ض بس�بب ذلك لس�خط اهلل تع�اىل وعقوبته، وأنه قد  يعل�م املغتاب أو النامم بأنَّه قد تعرَّ
ر منها، وأن يعلم أنَّ تأذِّي غريه  حيب�ط عمله. وبأن يتدّبر امل�رء يف عيوبه، وجيتهد يف التَّطهُّ
ص  بالغيب�ة أو بالنَّميمة كتأّذيه هب�ا فكيف يرىض لغريه ما يتأذى به؟ وأما الّتفصيّل فيتلخَّ
يف النَّظ�ر يف بواعث الغيبة أو النميم�ة، وقطعه من أصله؛ إذ عالج العلَّة إنام يكون بقطع 

سببها، وأال يعتقد املرء يف أخيه سوًءا، وأن يبادر إىل التَّوبة برشوطها)2(.

* * *    * * *

)١( انظر ذلك يف )املجموع رشح املهذب( )62/2(.
)2( انظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر )30/2(.
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ومن أس�باب الوقاية والعالج من آفات الغيبة والنميمة: ما تقدم من أس�باب الوقاية 
من آفات الكذب والعالج، وما س�يأيت بيانه يف أس�باب الوقاية العامة من آفات اللس�ان 

والعالج. 
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اآلفة الثالثة
البهتان واإلفك

أواًل: التحذير من البهتان واإلفك والتمييز بينهام وبني الغيبة:  

قال ابن اجلوزي : »الغيبة: ذكر الغائب بام فيه ممَّا يكرهه، وإذا مل يكن ذلك فِيه كان 
هبتاًنا، والبهت: الكذب الذي يتحري منه ويعجب من إفراطه«)١(.

وه�و امل�راد من قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ))وإن مل يكن فيه م�ا تقول فقد هبته((: بفت�ح اهلاء املخففة 
وتشديد التاء عى اخلطاب.

َتاًن�ا إذا قال عليه م�ا مل يفعْله. وهو  ْ ًتا َوهبحُ ًت�ا َوهَبَ تُّهحُ هَبْ َفَرْم�يحُ ال�ربيء هَبٌْت ل�ه. يقال: هَبَ
ج���ل –بالكرس بوزن علم- إذا َدِهَش  �وٌت. ويقال: هَبَِت الرَّ هَبَّ������اٌت واملقول له َمْبهحُ

َِت، كام قال اهلل b: ﴿ک  گ    ( ظرف مثلحُه، وأفصح منهام: هبحُ مِّ . وهَبحُ�َت )بِالضَّ �ريَّ وَتَ
�وت، وال يق�ال: َباِه�ٌت وال هَبِيت. قاله  گ﴾ ]البق�رة:258[؛ ألنَّ�ه يق�ال: رجل َمْبهحُ

الِكَسائي)2(.

وق�د قي�ل: إن البهتان: الك�ذب الذي يده�ش ويوق�ع يف الفضيحة، كالرم�ي بالزنا 
ونحوه، فهو أخص من مطلق الكذب؛ ألن البهتان ال بدَّ أن يكون معه فضيحة، بخالف 

الكذب فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو ال.

)١( كشف املشكل من حديث الصحيحني )587/3(.
)2( انظر: تفسري القرطبي )38١/5(، وانظر: مادة: )هبت( يف )الصحاح(، للجوهري )244/١(،  هتذيب 

اللغة، لألزهري )١32/6(. 
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 وق�د ج�اء يف احلديث عن عبادة بن الصامت  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))بايعوين 
عىل أن ال ترشكوا باهلل شيًئا، وال ترسقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان 
تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا يف معروف(( احلديث)١(. فقوله: )تفرتونه(؛ 

أي: تتلقونه وتتقولونه من عند أنفسكم. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀڀ   ﴿ :b وق�ال اهلل
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤڤ ڤڦ ڦڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]املمتحنة:١2[.

والبهتان إنام يكون يف الباطل كام قال اهلل b: ﴿ک   ک  گ  گ    
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ﴾]األحزاب:58[.

ق�ال اإلم�ام الن�ووي : »وأصل البه�ت: أن يقال ل�ه الباطل يف وجه�ه«)2(. وقال 
صاح�ب )العني( : »الَبْهت: اس�تقبالك بأم�ر تْقِذفحُه به وهو منه ب�ريء ال يعلمه«)3(. 

وقد يكون البهت يف غيبة.

قال احلسن : الغيبة ثالثة أوجه كلها يف كتاب اهلل تعاىل: الغيبة واإلفك والبهتان. 

فأما )الغيبة(: فهي أن تقول يف أخيك ما هو فيه.

وأما )اإلفك(: فأن تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما )البهتان(: فأن تقول فيه ما ليس فيه)4(. 

)١( صحيح البخاري ]١8، 3892، 680١، 72١3، 7468[، مسلم ]١709[.
)2( رشح النووي عى صحيح مسلم )١6/١42(.

)3( العني )35/4(، وانظر: هتذيب اللغة )١32/6(، عمدة القاري )١/١54(.
)4( انظر: تفسري املاوردي )النكت والعيون( )334/5(، تفسري القرطبي )١6/335(.
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وعن شعبة  قال: سمعت معاوية بن قحُرة  يقول: لو مر بك رجل أقطع، فقلت: 
هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فذكرته أليب إسحاق فقال: صدق)١(.

ثانًيا: الوقاية من آفات البهتان واإلفك والعالج:

يق�ال يف أس�باب الوقاية من آف�ات البهتان واإلفك والعالج: ما قي�ل -مما تقدم- يف 
أس�باب الوقاية من آفات الغيبة والنميمة، وما تقدم من قبل يف بيان أس�باب الوقاية من 
آفات الكذب، وما س�يأيت بيانه يف أس�باب الوقاية من آفات ق�ذف املحصنات املؤمنات 

الغافالت، وما سيأيت كذلك يف أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعالج. 

)١( انظر: تفسري الطربي )307/22(، املحرر الوجيز )١5١/5(، املجالسة وجواهر العلم )343/6(.
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اآلفة الرابعة 
قذف المحصنات

أواًل: التحذير من قذف املحصنات:

 إن م�ن آفات اللس�ان املنكرة، واملتوع�د عليها بالعذاب يف اآلخ�رة، وهي من كبائر 
الذنوب: قذف املحصنات املؤمنات الغافالت. 

قال اهلل b: ﴿ ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   ڱ       ڱ    ڱ   ڱ   ں     ں   ڻ    
ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ   ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ﴾]النور:25-23[.

وجاء يف احلديث عن أيب هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))اجتنبوا السبع املوبقات((، 
قالوا: يا رسول اهلل وما هن؟ قال: ))الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال 
باحل�ق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات املؤمنات 

الغافالت(()١(.

قول�ه b: ﴿ ڳ     ڳ   ڳ   ڳ﴾، أي: العفائ�ف مم�ا رمني به من الفاحش�ة.
﴿ ڱ ﴾ عنه�ا ع�ى اإلطالق بحيث مل خيط�ر بباهلن يشء منه�ا)2(، وال من مقدماهتا 
أص�اًل. ففيه�ا من الداللة ع�ى كامل النزاه�ة ما لي�س يف )املحصنات(، أي: الس�ليامت 
الصدور التقيات القلوب عن كل س�وء. ﴿      ڱ﴾، أي: املتصفات باإليامن بكل ما 

)١( صحيح البخاري ]2766، 6857[، مسلم ]89[.
)2( قال يف )التعريفات( )ص:١62(: »الغفلة عن اليشء: هي أال خيطر ذلك بباله«.
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جيب أن يؤمن به من الواجبات واملحظورات وغريها، إيامًنا حقيقيًّا تفصيليًّا كام ينبئ عنه 
تأخري املؤمنات عام قبلها مع أصالة وصف االيامن)١(. 

ق�ال اإلمام النووي : »واملراد باملحصنات هنا: العفائف، وبالغافالت: الغافالت 
عن الفواحش وما قذفن به«)2(.

قال ابن بطال : و»ناب ذكر رمي النس�اء عن ذكر رمي الرجال. وأمجع املس�لمون 
ا  أن حكم املحصنني يف القذف كحكم املحصنات قياًس�ا واس�تدالاًل، وأن من قذف حرًّ
ة مؤمن�ة. وجاءت األخبار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رَّ عفيًف�ا مؤمنً�ا عليه احلدُّ ثامنون، كمن قذف ححُ
بالتغليظ يف رمي املحصنات، وأن ذلك من الكبائر. قال املهلب: إنام س�امها رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص موبقات؛ ألن اهلل b إذا أراد أن يأخذ عبده هبا أوبقه يف نار جهنم«)3(.

ظلموه،  من  عى  بألسنتهم  يستطيلون  ظلمهم  مع  أهنم  الظلمة  من  كثري  شأن  ومن 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ    ﴿  :b اهلل  قال  وقد  وينالون من عرضه. 
گ   ک   ﴿ک    : وقال  ]النساء:١48[،  ٺ﴾  ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ  

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ ]األحزاب:58[.
نَْقَل ع�ن املؤمنني  َْك�ى أو يحُ ق�ال احلاف�ظ ابن كثري : »وه�ذا هو البه�ت البني أن حيحُ

ِص هلم«)4(. واملؤمنات ما مل يفعلوه، عى سبيل العيب والتَّنَقُّ

)١( انظر: تفسري أيب السعود )١65/6(.
)2( رشح النووي عى صحيح مسلم )84/2(.

)3( رشح صحيح البخاري، البن بطال )489/8(، وانظر: عمدة القاري )28/24(.
)4( تفسري ابن كثري )480/6(.
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وق�د جاء يف احلديث عن س�عيد بن زيد  ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن من أربى الربا: 
االستطالة يف عرض املسلم بغري حق(()١(.

و))االس�تطالة((: إطالة اللسان. وأصل التطاول: اس�تحقار الناس والرتفع عليهم، 
والوقيعة فيهم. بنحو قذف أو س�ب. وأصل الربا: الزيادة والكثرة لغة، وأما رشًعا فهو 
معروف بأنواعه املحرمة يف كتب الفقه، وإنام يكون هذا أشدها ترياًم؛ ألن العرض عند 

أرباب الكامل أعز عى النفس من املال.

ق�ال البيضاوي : واالس�تطالة يف عرض املس�لم: أن يتناول منه أكثر مما يس�تحقه 
عى ما قال له أو أكثر مما رخص له فيه وعده من عداده، ثم فضله عى سائر أفراده؛ ألنه 
أكثر مرة وأشد فساًدا؛ فإن العرض رشًعا وعقاًل أعز عى النفس من املال، وأعظم منه 

خطًرا.

وق�د قالوا: إن عرض اإلنس�ان كلحم�ه، وأنه كام حيرم أكل حلمه ترم االس�تطالة يف 
عرضه.

 ))بغ�ري ح�ق(( عى حل اس�تباحة الع�رض يف مواضع خمصوصة، كجرح الش�اهد، 
وذكر مس�اوئ اخلاطب واملبتدعة والفسقة عى قصد التحذير. وقول الدائن يف املامطل: 

)مطلني حقي(، ونحو ذلك مما هو مبني يف الفروع)2(.

ويتب�ني مما تق�دم أن ق�ذف املحصن�ات املؤمنات الغاف�الت من صور الك�ذب التي 
تتن�اول العرض، وه�و من الرورات اخلم�س التي أتت الرشيع�ة برعايتها واملحافظة 

)١( أخرجه أمحد ]١65١[، وأبو داود ]4876[، والبزار ]١264[، والطرباين ]357[، والبيهقي ]2١١27[، 
والضياء ]١١07[. قال اهليثمي )١50/8(: »رواه أمحد، والبزار ورجال أمحد رجال الصحيح غري نوفل 

بن مساحق، وهو ثقة«.
)١( انظر: مرقاة املفاتيح )8/ 3١58(، فيض القدير )2/53١(.
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عليه�ا؛ ولذل�ك كان الطع�ن يف العرض عظي�م اخلطر واألثر؛ ألن الع�رض عند أرباب 
الكامل أعز عى النفس من املال - كام تقدم -.

 : قال حسان بن ثابت

�هحُ             ال َب�اَرَك اهللحُ َبْعَد الِعْرِض يف امل�اِل �ونحُ ِعْرِض�ي بم�ايل ال أَدنِّسحُ َأصحُ
ْحَتاِل)١( هحُ             ولْستحُ لِلِعْرِض إن أْوَدى بمحُ أح��تالحُ لل�امِل إن َأْوَدى َفأمْجَ��عحُ

ثانًيا: الوقاية من آفات قذف املحصنات املؤمنات الغافالت والعالج:

:b ١- إقامة احلدود التي رشعها اهلل

أم�َر اهلل b بعبادت�ه وطاعته، وفِْعل م�ا أمر به، واجتناب ما هنى عن�ه، وحدَّ حدوًدا؛ 
حلفظ مصالح عباده، وتقرير األمن، واطراد العمران، ولردع املجرمني، ومن تس�ول له 

نفسه باقتفاء أثرهم، وملنع انتشار الرشور والفساد يف األرض.

 فاحل�دود رمح�ة م�ن اهلل تع�اىل، ونعمة عى اجلمي�ع، فه�ي للمحدود طه�رة من إثم 
املعصي�ة، وكفارة عن عقاهبا األخروي، وهي له ولغ�ريه رادعة عن الوقوع يف املعايص، 
فه�ي أمان وض�امن للعباد عى دمائه�م وأعراضهم وأمواهلم، وبإقامته�ا يصلح الكون، 
ويس�ود األمن والعدل، وتصل الطمأنينة، وبرتكها ينترش الرش، ويكثر الفساد، قال اهلل 

b: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]البقرة:١79[.

اإلس�الم دين مبني عى العدل والرمحة واملحبة، وتقرير حقوق اإلنس�ان، وأنَّ نفَس 
كل إنسان وماله وعرضه من املحرمات عى غريه من أبناء جنسه برصف النظر عن دينه 
)١( ديوان حسان بن ثابت )ص:١92(، دار الكتب العلمية، بريوت ]١4١4ه�[. وقوله: )أصون(: أحفظ، 
واملعنى: إين أبذل مايل حلفظ عريض كيال يلحقني عيب ومذمة، وال خري يف بقاء املال بعد ذهاب العرض. 
و)أودى(: هلك، واملعنى: أين أجد طرقا كثرية جلمع املال إذا ذهب، وال توجد طريق السرتجاع العرض 

لو ذهب. و)أزرى به(: عابه. رشح ديوان احلامسة، للتربيزي )253/2(.
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ومذهب�ه وعن�رصه وجنس�يته، فال جيوز االعت�داء عليها بحال من األح�وال؛ فلم ترشع 
ين والنَّفس والنَّس�ب والعقل  احلدود الرشعيَّة إالَّ لصيانة هذه الرورات اخلمس: )الدِّ
واملال(، ومحاية هذه احلقوق اإلنسانية كلها، كام هو مقرر يف أصول الترشيع اإلسالمي.

كم  والقائ�م ع�ى إقامة احلدود: الدولة التي تس�تند إىل القان�ون والترشيعات، فال حيحُ
بإقام�ة حد من قب�ل أفراد أو جمموعات، وال يقام حد إال بعد اس�تيفاء الرشوط، وانتفاء 
املوانع -كام تقدم - وال حَيكم بذلك إال القضاة الراسخون يف العلم، واملعروفون بالورع 

والتقوى.

 وحيرم القذف يف اإلسالم، وهو كبرية من الكبائر -كام تقدم-. 

هحُ ثامنون  وال خ�الف ب�ني الفقهاء يف أن املَكلََّف احْلحُرَّ إذا قذف حمصنً�ا أو حمصنة، َفَحدُّ
جل�دة، ومنع قبول ش�هادته إال إذا ثبت صحة قوله باألدلة، وهو ش�هادة أربعة ش�هداء 

ب�أن املق�ذوف وقع يف الزن�ا؛ لق�ول اهلل b: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   
گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں﴾]النور:4[. 

ويشرتط يف املقذوف - الذي جيب احلد بقذفه من الرجال والنساء- أن يكون حمصنًا، 
ورشوط اإلحصان يف القذف: البلوغ، والعقل، واإلسالم، واحلرية، والعفة عن الزنا.

واحلكمة من مرشوعية حد القذف:

 أ-   صيانةحُ أعراض الناس، ومنع إشاعة الفاحشة يف املؤمنني؛ ألنَّ شيوع هذا الفعل 
ئ السفهاء عى اخلوض يف أعراض الناس. جيرِّ

ب- أن يتنبَه النَّاسحُ إىل خطورة هذا الفعل، وآثاره، وعواقبه.

ج-  صيان�ةحُ اللس�ان عن قول الفحش، وعن التعجل يف ال�كالم، والترسع يف احلكم 
دون تثبت وتبني.
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د-  صيانة العالقات بني الناس، ألنَّ هذا الفعل قد يكون سبًبا لعدوات أو حروب. 
واألص�ل يف العالق�ات بني الناس أن تك�ون قائمة عى املحبة واأللفة والس�رت، 

وحسن الظن.

تها وسالمتها، واإلعراض  ه�-  التأكيد عى ترير األخبار وتوثيقها، والتَّثبتحُ من صحَّ
عن سامع الشائعات، والتحذير منها.

2- أن تك�ون احل�دود قائمة عى العدل يف س�ائر األحكام من غ�ري متييز، وال حماباة. 
ق�ال اهلل b: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  
ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ ﴾ ]النس�اء:١35[، وق�ال س�بحانه: 

ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ﴿ہ  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴾ ]املائ�دة:8[، وق�ال س�بحانه: ﴿ ٹ  
ڤ   ڤ   ڤ    ﴿  :b اهلل  وق�ال  ]األنع�ام:١52[،  ڦ﴾   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

ڦ﴾ ]املائدة:42[.

3- زجر من حيدث بكل ما س�مع دون تبني وال تثبت، أو يش�يع ش�ائعة، والتحذير 
منه، ومطالبته بالدليل. قال اهلل b: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں﴾]النور:4[، وقال :﴿ڇ   ڇ  

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾ ]النور:١3[. 
4 - أن يذود املسلم عن عرض أخيه:

ْرَداء  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))من َردَّ عن ِعْرِض أخيه َردَّ  جاء يف احلديث: عن أيب الدَّ
اهلل عن وجهه النَّار يوم القيامة(()١(.

)١( أخرجه أمحد ]27536[، والرتمذي ]١93١[، وقال: »حديث حسن«. وأخرجه أيًضا: ابن أيب الدنيا يف 
)الصمت( ]250[.
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ويقال يف أس�باب الوقاية من آفات قذف املحصنات والعالج: ما قيل -مما تقدم- يف 
أس�باب الوقاية من آفات الكذب والغيبة والنميمة، وما سيأيت كذلك يف أسباب الوقاية 

العامة من آفات اللسان والعالج.
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  اآلفة الخامسة
المجادلة بالباطل

أواًل: التحذير من املجادلة بالباطل:

إن من أعظم آفات اللسان: اجلدل بالباطل؛ فهو يورث الفرقة والتقاطع والتدابر بني 
املس�لمني، وهو من أس�باب إيغار صدور بعضهم عى بعض، والباعث عليه: االعتداد 

بالذات، ونرصة النفس، والتعصب، واتباع اهلوى. 

إنَّ اجل�دل إذا مل يكن قائاًم عى أس�اس م�ن العلم واملوضوعية، أو كان�ت الغاية منه: 
االنتص�ار للنف�س، وأيًض�ا إذا مل يكن من يتص�دى إلظهار احلق ح�ارض الذهن، وبعيد 
ه إىل مس�لامت عقلية  النظ�ر، وق�ادًرا عى إقامة احلجة عى خصم�ه، وكان عاجًزا عن ردِّ
متف�ق عليه�ا، فإن�ه جدل مذم�وم، يلبس احل�ق بالباطل، ويص�دُّ عن اهلداي�ة، قال اهلل 

ڇ          ڇ      ڇ     چ   چ    چ    چ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ﴿ڄ    :b
﴿وڤ    ،]4 ]احل�ج:3-  ژ﴾  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ  
ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   ڃڃچ  چ  چچ  ڇ    
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ ﴾]احل�ج:8- 9[، وق�ال b: ﴿ڄ 

]غافر:35[، وق�ال b: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀہ ہہ ہ﴾ ]غافر:56[.

اثحُ األنبي�اء ۏ يدعون إىل ه�ذا الدين باحلكمة املوعظة احلس�نة،  رَّ والدع�اة ه�م وحُ
وجيادل�ون بالتي هي أحس�ن، بأنفع مس�الك اجل�دل وأحكمها، وه�م يف ذلك خملصون 
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هلل b، وال غاية هلم إال إظهار احلق وبيانه، واس�تنقاذ اخلصم من دركات اجلهل إىل نور 
املعرفة.

يق�ول اجلوين�ي : »ثم من اجلدال ما يكون حمموًدا مرضيًّ�ا، ومنه ما يكون مذموًما 
ا؛ فاملذموم منه ما يكون لدفع احلق، أو تقيق العناد، أو ليلبس احلق بالباطل، أو ملا ال  حمرمًّ
يطلب به تعرف وال تقرب، أو للمامراة وطلب اجلاه والتقدم.. إىل غري ذلك من الوجوه 

ې  املنه�ي عنه�ا، وهي التي نصَّ اهلل  يف كتابه ع�ى تريمها، فقال: ﴿ې
﴾ ]الزخرف:58[، وقال تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   وئ وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى ى 
ٻ  پ پپ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴾ ]الكهف:54[.. وغريمها 

من اآليات«)١(. 

قال األلويس  يف تفسري قوله b:  ﴿ وڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   
ڃ  ڃ   ڃ ﴾: »يش�ري إىل أهل اجلدل من الفالس�فة؛ فإهنم جيادلون يف ذات اهلل تعاىل 
وصفاته b كذلك عند التحقيق؛ ألهنم ال يعتربون كالم الرسل p، وال الكتب املنزلة 
من الس�امء، وأكثر علومهم مش�وب بآفة الوه�م، ومع هذا فش�ؤون اهلل جل وعال طور 
م�ا وراء ط�ور العقل«)2(. بمعنى أن العقل ال يس�تقل بإدراكه�ا؛ لقصوره؛ وألهنا خارج 
ح�دوده، ومن هنا كانت حاجته إىل نور إهلي يس�تضء ب�ه، وهو نور الوحي والنبوة، كام 
فق�د  ]املائ�دة:١5[،  : ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ﴾  ق�ال 

س�دت أبواب الوصول إالَّ عى متبع للرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، كام قال س�بحانه:﴿ڌ  ڎ  ڎ  
ک   ک          ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  

گ  گ  گ  گ  ڳ﴾ ]املائدة:١6[. 

)١( الكافية يف اجلدل، للجويني )ص:22- 23(.
)2( روح املعاين )١١4/2١(.
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 ، فالذين يتبعون هنج الفالس�فة دون االستضاءة بنور الوحي فإهنم يضلون عن احلقِّ
ويناق�ض بعضه�م بعًض�ا، فيهدم الالح�ق منهم ما أتى به الس�ابق، بل قد هي�دم الواحد 
منهم قوله السابق، وعقوهلم يف ظلامت بعضها فوق بعض، وما سطروه مبني عى أوهام 

وخياالت ونظريات مل تثبت.

ومن اجلدل املذموم: جدال الكفار يف آيات اهلل b، كام قال : ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]غاف�ر:4[، يعن�ي: يف آياته الظاهرة، وحججه البينة، فهو جدال لردِّ 

، والرتوي�ج للباطل، كام ق�ال  يف آية أخ�رى: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ       احل�قِّ
ڇ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]الكه�ف:56[، وقوله b: ﴿ڱ 

ڱ  ڱ ڱ ں﴾ ]غافر:5[. 
ق�ال العالم�ة حممد الطاه�ر بن عاش�ور : »واتفق العل�امء عى أن مدارس�ة العلم 
واملناظ�رة فيه ليس�ت من اجل�دال املنهي عن�ه. واتفقوا ع�ى أن املجادلة يف إن�كار املنكر 
وإقامة حدود الدين ليست من املنهي عنه، فاملنهي عنه هو ما جير إىل املغاضبة واملشامتة..

الخ«)١(. 

قال عمر بن عبد العزيز : »إن املش�ورة واملناظرة بابا رمحة، ومفتاحا بركة ال يضل 
معهام رأي، وال يفقد معهام حزم«)2(.

وم�ن اجلدل املذموم: جدل قوم نوح ، كام قال اهلل b: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]نوح:32[.

أراد ق�وم ن�وح  أن يتهرب�وا م�ن املناظ�رة بعد أن ألزمه�م باحلجج، وأهنم ليس�وا 
مس�تعدين لالقتناع باحلجج مهام كانت دامغة؛ حيث إهنم قد أصموا آذاهنم عن السامع، 

)١( التحرير والتنوير )235/2(. 
)2( أدب الدنيا والدين، للاموردي )ص:300(.
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فل�م تع�د تنفعهم قوة احلجة، وال وضوح الدليل. فتح�دوه أن يأتيهم بام توعدهم به من 
عق�اب، وهو ال يملك إنزال العقاب، وال يس�تطيع رفعه إن نزل، ومل تنفعهم النصيحة، 

فكانوا من املغرقني.

وق�ال اهلل b: ﴿ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     يئ  

جب﴾ ]األنعام:25[.

فقول�ه b: ﴿   ائ﴾، أي: أغطي�ة؛ لئ�الَّ يفقه�وا الق�رآن، ﴿  وئ  وئ  ۇئ﴾، أي: 
م كام قال تع�اىل: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   صماًم عن الس�امع النافع، َفهحُ
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ﴾ ]البقرة:١7١[، وقوله b: ﴿ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئىئ ﴾، أي: مهام رأوا من اآليات والدالالت واحلجج البينات ال يؤمنوا 

هب�ا. ف�ال َفْهم عنده�م، وال إنصاف، كام قال تع�اىل: ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ ]األنف�ال:23[. وقول�ه: ﴿ىئ  ىئ  ی  ی﴾، 

أي: حياجونك ويناظرونك يف احلق بالباطل«)١(.

وه�و متثيل مع�رب عن كامل جهلهم بش�ؤون النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وفرط نب�و قلوهبم عن فهم 
الق�رآن الكري�م، ومج أس�امعهم ل�ه، وقد أصمه�ا اهلل b. ﴿ ۆئ  ۆئ﴾، أي: يش�اهدوا 
�ة عى صدق الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص. ﴿ ېئ    ېئ  ېئىئ ﴾؛  ويب�رصوا: ﴿ۈئ  ۈئ﴾، أي: معج�زة دالَّ

لفرط عنادهم، واستحكام التقليد فيهم. 

أي:  ]الرع�د:١3[،  ﴿ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ﴾   :b اهلل  ويق�ول 
خياصمون النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اهلل b وصفاته، وهو شديد القوة، أو األخذ، أو شديد اإلهالك 

باملحل، وهو القحط.  
)١(  تفسري ابن كثري )3/ 247(. 
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ويف احلدي�ث: ))م�ا َضلَّ ق�وم بعد ُهًدى كانوا علي�ه إالَّ ُأوُتوا اجل�دل((، ثم تال هذه 
اآلية: ﴿ېېىىائائەئەئوئوئ﴾ ]الزخرف:58[(()١(.

إنَّ اجل�دل بالباط�ل ه�و ال�ذي ال يعتمد صاحبه عى س�نٍد علميٍّ أو بره�اٍن منطقي، 
ات والرأي، وهذا النَّوع من اجلدل هو اجلدل  وإن�ام يعتمد عى العصبية، واالعت�داد بالذَّ

املذم�وم املب�ني يف قول�ه b: ﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  
ڇ﴾ ]احل�ج:3[، وقول�ه b: ﴿ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           

﴿َژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک ﴾    :b وقول�ه  ]احل�ج:8[،  ڃ﴾ 
]األنعام:١2١[. 

ثانًيا: أسباب اجلدال بالباطل:

ذك�ر اهلل b اجلدل عى أنه من طبيعة اإلنس�ان؛ فلذل�ك كان التوجيه إىل جدٍل نافع، 
والبع�د ع�ن اجلدال ال�ذي بمعنى: امل�راء واملنازعة)2(، فق�ال : ﴿ڀ   ڀ  ڀ   
ٺ  ٺ﴾ ]الكه�ف:54[، أي: م�راء وخصومة ومنازعة، وهب�ا يقطعون الطريق عى 
أنفس�هم. فت�ارة جيادل�ون األنبي�اء يف العقائ�د والتوحيد، وت�ارة جيادل يف النب�وة، وتارة 

جيادل�ون يف الكتب املنزل�ة ويقولون: ﴿ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾ ]األنعام:9١[، وتارة 
جيادلون يف املتش�اهبات كام س�بق، وتارة جيادلون يف التفس�ري والتأويل، وتارة يف الفروع 

إىل غري ذلك.
وأخرجه  صحيح«،  »حسن  وقال:   ،]3253[ والرتمذي   ،]48[ ماجه  وابن   ,]22١64[ أمحد  أخرجه   )١(
أيًضا: اآلجري يف )الرشيعة( ]١09[، واحلاكم ]3674[ وقال: »صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«، ووافقه 

الذهبي، كام أخرجه البيهقي يف )شعب اإليامن( ]8080[.
)2( قال الصنعاين : »حقيقة املراء: طعنك يف كالم غريك؛ إلظهار خلل فيه لغري غرض سوى تقري قائله 
الكالم؛  وتقريرها، واخلصومة: جلاج يف  املذاهب  بإظهار  يتعلق  ما  واجلدال هو  عليه.  مزيتك  وإظهار 
ليستويف به ماال أو غريه، ويكون تارة ابتداء وتارة اعرتاضا، واملراء ال يكون إال اعرتاضا، والكل قبيح إذا 

مل يكن إلظهار احلق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه« سبل السالم )674/2(.
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واجلدال بالباطل قد يكون بس�بب فس�اد النظر الذي ي�ؤدي إىل اجلهل املركب، وهو 
أش�د خطًرا م�ن اجلهل البس�يط؛ ألن املج�ادل يعتقد أنه ق�د بنى معتقده ع�ى مقدمات 
ونتائج وترتيب منطقي. وهي يف احلقيقة مقدمات فاس�دة، أو تتضمن اختالاًل يف النظم 
والرتتي�ب يدرك�ه أرب�اب البصائ�ر؛ ولذلك قيل: الباله�ة أدنى إىل اخل�الص من فطانة 

برتاء، والعمى أقرب إىل السالمة من بصرية حوالء.

   وق�د يك�ون بس�بب خوف املج�ادل عى النف�س أو املصالح  أو اجل�اه ونحو ذلك. 
ومرج�ع ذل�ك إىل س�عة حيلت�ه، واتباع�ه املصالح واأله�واء، فلو أن نفس�ه رشفت عن 
الدينار، واش�تاقت إىل ال�دار اآلخرة، الرتقت إىل املعايل، وأصب�ح احلق أمامها واضًحا 

جليًّا. 

ويمكن محل ما ورد عن علامء املسلمني من تريم للجدل عى اللجاجة بالباطل التي 
ملس�وا رشها، وتققوا من جريرهتا، وليس عى مطلق اجلدل، فام يغري قوًما خطب أفدح 

من التنافر الذي يتسبب به اللجاج بالباطل، وترك العمل.

فمقص�د الفقه�اء من املنع أو التحريم إنام هو هذا، أعن�ي: اجلدل العقيم الذي يمزق 
وح�دة اجلامع�ة، وي�رصف العقل ع�ن الفهم، حيث خيتل�ط الفهم عى العام�ة، ويلتبس 
احل�ق، وحيث ي�أيت ذلك املجادل بالباطل إىل احلق الواضح فيضفي عليه من الغموض، 
ويرتك الغامض وال يرفع عنه اخلفاء، وبناء عى ذلك فقد كان قصد الفقهاء: إنقاذ العقل 
من ضاللة تغشاه، فتحجب عنه احلقيقة، ويعيذونه أن خيبط يف النهار املبني خبط عشواء.

واحلاصل أن اجلدال يكون بالباطل إذا كان الباعث األمور التالية:

١ - اتباع اهلوى، ونرصة النفس.

2 - اخلض�وع لإلمالءات، وعدم التج�رد للحق من نحو: رغبة املجادل يف احلصول 
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�ا، ومقابل  ع�ى أج�ر م�ادي يف مقابل تقيي�ده أو تغاضيه أو س�كوته عامَّ يراه حقًّ
إفساحه املجال للخصم ليتامدى يف اخلروج عن ضوابط اجلدال واملناظرة.  

3 - التحاسد والتجاحد.

4 -  ع�دم ال�رد إىل األدلة النقلية القاطعة، وإىل املس�لامت العقلية التي ال خيتلف هبا، 
فال بد أن  يكون اجلدال املحمود قائاًم عى احلجج البينة، واألدلة الواضحة.

5 – فساد النظر القائم عى جهل مركب. 

. 6 - غرور العلم الذي يمنع املجادل من قبول احلقِّ

7 - خوف املجادل عى النفس أو  عى املصالح واجلاه.

8 -  عدم االلتزام بآداب اجلدل واحلوار.

ٍه –مثاًل-.  9 - إذا كان القصد من اجلدال: الرتويج للباطل من خالل إعالم موجَّ

١0 - إذا كان القص�د م�ن اجل�دال: دح�ض َح�قٍّ واض�ٍح ال خيف�ى، أو تقرير باطل 
والدفاع عنه. 

ثالًثا: شوط املجادل:

ى للجدل:  اشرتط العلامء فيمن يتصدَّ

١- سالمة العقل وذكاؤه.

ة اإليامن والفضيلة.  2-  قوَّ

3- عدم التَّأثر باآلراء.

  . 4 – أن تكون الغاية من اجلدل: الوصول إىل احلقِّ

5 – االلتزام بآداب اجلدل واحلوار.
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ويتحصل من ذلك أن اجلدل له ضوابط وحدود، وحيتاج إىل العلم واحلكمة واألدب، 
والقراءة الدقيقة للواقع، وفهم مقاصد الترشيع، وفقه املآالت.

رابًعا: الوقاية والعالج من آفات املجادلة بالباطل: 

١ -  أن تكون جمادلة اخلصم قائمة عى األدلة.

2 -  أن يكون القصد من املجادلة: الوصول إىل احلق، وجتلية احلقيقة، والوصول إىل 
رؤية واضحة حول قضية خمتلف هبا هتيئ إلجياد قناعة مشرتكة حوهلا.

 :b 3 - أن ال خي�وض املس�لم في�ام ال عل�م له ب�ه، أو يتعرض مل�ا ال يعنيه. ق�ال اهلل
﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی﴾ 

]اإلرساء:36[.

 4 -  أن تتوفر يف املجادل الرشوط التالية:

أ-   أن يك�ون بعي�ًدا ع�ن التجاح�د، والزهو، وامل�راء، واملفاخ�رة، وحظوظ 
النفس.

ب- قوة اإليامن والفضيلة وإخالص النية.

ج- سالمة العقل وذكاؤه.

ة بآليات احلوار وعلوم اآللة. د- أن يكون املجادل عى دراية تامَّ

ه��- أن تك�ون الغاية من اجلدال كذلك: اس�تنقاذ اخلصم م�ن ظلامت اجلهل 
والتيه، وإزالة ما يشكل عليه أو يلتبس.

و-  أن ال يقابل اإلساءة باإلساءة، بل يعفو ويصفح ويغفر زالت خصمه.

ز- حس�ن االس�تامع إىل رأي اخلص�م، وعدم التش�ويش علي�ه يف أثناء طرحه 
لوجهة نظره.
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دُّ مبنًيا عى مقدماٍت ونتائج. ح- أن يكون الرَّ

دُّ إىل القواعد واملسلامت املتفق عليها. ط-  الرَّ

ي-  مراعاة حال اخلصم، والتَّدرج معه يف احلوار بام يتالءم مع حاله.

ك- تنوع وسائل وأساليب احلوار من السؤال واجلواب، والنقض واملعارضة، 
واإللزام واملصادرة، والقياس، والس�رب والتقس�يم، وأن ال يفرس املفرس، 

وأال يكون الدليل املقدم ترديد ألصل الدعوى..إىل غري ذلك.

ل- االعرتاف باخلطأ، وعدم التعصب للرأي.

م-  جتنب الغضب.

دِّ قبل ترتيب األفكار. ن-  عدم الترسع يف الرَّ

خرية، أو احتقار اخلصم. س- البعدحُ عن الطَّعن، أو التَّجريح، أو السُّ

ة العقليَّة والنقليَّة.  ع- اإلملام باألدلَّ

ة وبيان صحيحها من سقيمها. ف-  متحيص األدلَّ

قيقة للواقع، وفقه مقاصد التَّرشيع. ص- القراءة الدَّ

ق- أن يكون املجادل واس�ع االطِّالع عى ثقافات األمم، وعى حظٍّ من علم 
ة اخلصم. النفس واالجتامع وطبائع األفراد والشعوب، وأدلَّ

ة اخلصم.  ر- بيان هتافت أدلَّ

ش- أن ال يك�ون املج�ادل خاضًع�ا إلمالءات أو سياس�ات تؤثِّر يف س�المة 
فكره. 
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ت- التزام قانون اجلدل وآدابه العامة.

ث- أن حيذر من اجلدل املذموم، وأن يكون عى دراية بآثاره. 

خ- أن حيذر من خمالطة من يعرف باملراء واجلدال بالباطل.

ذ- أن حيذر أصحاب البدع واألهواء ومناهجهم، وأن يعرض عن اجلاهلني.

ض-  سالمة وسائل التعليم، والبناء عى أساس سليم.

ظ- أن تتوفر يف املجادل الرشوط واألهلية للجدل واحلوار واملناظرة.

ا، وال ينطق  غ- أن جيع�ل املحاور تقوى اهلل b نص�ب عينه، فال يقول إال حقًّ
إالَّ صدًقا.  
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اآلفة السادسة
السبُّ واللعن

أواًل: التحذير من السبُّ واللعن:

إن م�ن أقبح آفاِت اللس�ان التي ت�ورث األحقاد والضغائن والَع�داوات بني الناس: 
الس�ب واللعن، وهذا الفعل مظنة ألن يقابل بمثله أو بام يزيد عى ذلك، وربام يؤول إىل 

التقاتل، والتنازع، والكيد، واخلصومات.

كام أن الس�ب قد يكون من املزالق إىل الكفر أو الفس�ق –كام س�يأيت يف )صور السب 
واللعن( -.

�بَّ أو اللعَن إال نادًرا، ويف حالِة الغضب  وقد كان الناس يف املايض ال يس�معون السَّ
ديد، ومن بعض األشخاص الذين ال يملكون أنفسهم عند الغضب، وقد كان ذلك  الشَّ
�بِّ  حي�دث منهم نتيجًة لردة فعل بس�بب هيجان النَّفس الش�ديد، ويف حدود مقابلة السَّ

بمثله، وربام يزيد عن ذلك قلياًل عند البعض ممن ال يملك زمام نفسه.

بِّ واللعن، بسبِب  ولكن ش�اعت يف عرصنا احلارض، ويف كثرٍي من البلدان: ثقافةحُ السَّ
ين، وبس�بب التغايض عن ذلك من ِقَبل  س�وِء األخالِق والرتبية، والبعِد عن تعاليم الدِّ

املربِّنْي، ويف كثرٍي من الترشيعات والقوانني.

وش�اعت ه�ذه الثقاف�ةحُ -عن�د كثريين- يف ح�ال الغض�ب والرضا، واجل�د واهلزل، 
والتع�ب والراح�ة، وألقل أم�ر، ويف كل وقت، فمن اآلباء من يلع�ن أوالده، وقد يلعن 
الرج�ل جاره، أو زوجت�ه، أو أقاربه، ويلعن الطالبحُ معلَِّمه، بل إن تعطل ِجهاز أحدهم 
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لعن�ه، ولع�ن من صنع�ه، أو تعطل�ت آلة يس�تخدمها لعنه�ا، وإذا أصاب�ه يشء من لفح 
الش�مس لعنها...إىل غري ذلك، وما ذاك إال ألن لس�انه قد اعتاد اللعن، غري مبال بعاقبة 

اللعن وخطورته. 

وق�د أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الس�ب والش�تم من أس�باب اإلفالس يف اآلخ�رة كام جاء يف 
احلديث عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))أتدرون ما املفلس؟(( قالوا: املفلس 
فينا من ال درهم له وال متاع، فقال: ))إن املفلس من أمتي يأيت يوم القيامة بصالة، وصيام، 
وزكاة، ويأيت قد ش�تم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وس�فك دم هذا، ورضب هذا، 
فيعط�ى هذا من حس�ناته، وهذا من حس�ناته، فإن فنيت حس�ناته قب�ل أن يقىض ما عليه 
أخ�ذ من خطاياهم فطرحت عليه، ث�م طرح يف النار(()١(، معناه: أن هذا حقيقة املفلس، 
وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يس�مونه: مفلًس�ا، وليس هو حقيقة املفلس؛ 
ألن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربام ينقطع بيسار حيصل له بعد ذلك يف حياته، وإنام 
حقيقة املفلس هذا املذكور يف احلديث فهو اهلالك اهلالك التام، فتؤخذ حسناته لغرمائه، 
ف�إذا فرغت حس�ناته أخذ من س�يئاهتم فوضع عليه، ث�م ألقي يف النار، فتمت خس�ارته 

وهالكه وإفالسه)2(.

، كام ج�اء يف احلديث ع�ن أيب هريرة  أن  �ابِّ وق�د ورد أن املالئك�ة ت�رد ع�ى السَّ
، فلامَّ َأْكَثَر  �محُ رجاًل ش�تم أبا بك�ر  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص جالس، فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَجبحُ َوَيَتَبسَّ
َردَّ علي�ه بع�َض قوله، فغض�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقام، فلحقه أبو بكر  فقال: يا رس�ول اهلل، 
ُه  ْمَت، قال: ))إنَّ نِي وأن�َت جالٌس، فل�امَّ َرَدْدتحُ عليه بعَض قولِه، َغِضْب�َت وقحُ كان َيْش�تحُمحُ
�ْيَطاُن، فلم َأُكْن ِلَْقُعَد  كان مع�ك َمَل�ٌك َيُردُّ عنك، فلامَّ َرَدْدَت عليه بعض قولِه، وقَع الشَّ

)١( صحيح مسلم ]258١[.
)2( انظر: رشح النووي عى صحيح مسلم )١35/١6- ١36(، إكامل املعلم )24/8(، رشح الطيبي عى 

مشكاة املصابيح )١0/3255(.
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: ما من عبد ُظلَِم بَِمْظَلَمٍة َفُيْغيِض  �ْيَطان((، ثم قال: ))يا أبا بكر ثالث ُكلُُّهنَّ َحقٌّ مع الشَّ
ُه، وما فتَح رجٌل باَب َعطِيٍَّة، ُيِريُد هبا ِصَلًة، إالَّ َزاَدُه اهللُ  عنه�ا هلل b، إالَّ َأَعزَّ اهللُ هبا َن�رْصَ

ًة(()١(. ا ِقلَّ هبا َكْثَرًة، وما َفَتَح َرُجٌل باَب َمْسألة، ُيِريُد هبا َكْثَرًة، إالَّ َزاَدُه اهللُ b هِبَ

ثانًيا: مسببات السب اللعن:

�بِّ وما يدعو إليه، فنهى اهلل b عن س�بِّ آهل�ة املرشكني، التي  �ارع عن السَّ هن�ى الشَّ
 . حتى ال يقابلهم املرشكون باملثل، فيسبُّون اهلل ،b اتذت أوثاًنا وآهلًة مع اهلل

 يقول اهلل b: ﴿ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                ې﴾ ]األنعام:١08[.

َق�ال القايض أبو بكر ب�ن العريبِّ : »اتفق العلامء عى أن معنى اآلية: ال تس�بوا آهلة 
الكف�ار فيس�بوا إهلك�م«)2(. وق�ال اب�ن رش�د : »هنى اهلل  عن س�ب آهلة 

.)3(» الكفار؛ لئال يكون ذلك ذريعة وتطرًقا إىل سب اهلل

ق�ال العالمة حمم�د الطاهر بن عاش�ور : »املقصود اإلغضاء عن س�باهبم وبذيء 
عوة هلم. وام عى متابعة الدَّ أقواهلم مع الدَّ

ة، بالباطل أو باحلق،  والس�ب: كالم يدل عى تقري أحد أو نس�بته إىل نقيصة أو َمَع�رَّ
وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة إىل خطأ يف الرأي أو العمل، وال النسبة إىل 

ضالل يف الدين إن كان صدر من خمالف يف الدين.
)١( أخرجه أمحد ]9624[،  قال اهليثمي )١90/8(: »رواه أمحد، والطرباين يف )األوسط( بنحوه، ورجال 

أمحد رجال الصحيح«.
)2( أحكام القرآن، البن العريب )265/2(، وانظر: أحكام القرآن، للجصاص )١70/4(، النكت والعيون 

.)١55/2(
)3( املقدمات املمهدات )39/2(.
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واملخاطب هبذا النهي املسلمون ال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن فحاًشا وال 
س�بَّاًبا؛ ألن خلقه العظيم حائل بينه وبني ذلك، وألنه يدعوهم بام ينزل عليه من القرآن 
فإذا ش�اء اهلل تركه من وحيه الذي ينزله، وإنام كان املس�لمون لغريهتم عى اإلس�الم ربام 

جتاوزوا احلد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام املرشكني.

وَن ذلك  دُّ �بُّوَن أوثان الكف�ار َفرَيحُ روى الطربي عن قتادة  قال: كان املس�لمون َيسحُ
عليهم فنهاهم اهلل أن يستِسبُّوا لرهبم؛ فإهنم قوٌم جهلة ال علم هلم باهلل)١(.

وهذا أصح ما روي يف سبب نزول هذه اآلية، وأوفقه بنظم اآلية«)2(.

بِّ بمثله فضاًل عن الزيادة عى ذلك،  فتبني أن من مسببات اللعن والسب: مقابلة السَّ
وقد جاء عن عبد اهلل بن عمرو  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن من أكب الكبائر: أن 
يلع�ن الرج�ل والديه(( قيل: يا رس�ول اهلل، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ))َيُس�بُّ 

ُه(()3(. ُجِل، َفَيُسبُّ َأَباُه، َوَيُسبُّ ُأمَّ ُجُل أبا الرَّ الرَّ

ُجِل والديه((، قالوا: يا رس�ول اهلل،  وهو عند مس�لم بلف�ظ: ))من الكبائر: َش�ْتُم الرَّ
ُه َفَيُسبُّ  لحُ والديه؟ قال: ))نعم َيُس�بُّ أبا الرجل َفَيُسبُّ أباه، وَيُسبُّ ُأمَّ جحُ وهل َيْش�تِمحُ الرَّ

ه(()4(.   ُأمَّ

ومن مسببات السب واللعن: الغضب؛ فهو هييج اللسان حتى ينطلق بالسب واللعن 
وبذيء الكالم. قال ابن العريب  يف )العارضة(: »الغضب هييج اللسان أواًل، ودواؤه 

السكوت«)5(.  
ه إليه. واستسب ألبيه: سب  ، وجرَّ )١( تفسري الطربي )34/١2(، يقال: )استسب له(، أي: عرضه للسبِّ

أبا غريه فجلب بذلك السب إىل أبيه.

)2( التحرير والتنوير )427/7- 428(.
)3( صحيح البخاري ]5973[. 

)4( صحيح مسلم ]90[.
)5( عارضة األحوذي برشح الرتمذي )١77/8(.
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ومن مس�ببات الس�ب واللعن: س�وء األخ�الق والرتبية، وس�وء الصحبة، وضعف 
اإليامن..إىل غري ذلك. 

ثالًثا: صور السب واللعن:

1- سب اهلل b، والرسولملسو هيلع هللا ىلص، والدين والقرآن الكريم:

إن من نتائج شيوع ثقافة السب واللعن - اآلنفة الذكر -: أن متادى كثريون فصاروا 
َعدُّ وال تى، ومن غري حياٍء وال  يس�بُّون اهلل b ال�ذي خلقهم، وأْنَعَم عليهم بِنَِع�ٍم ال تحُ
خج�ل منه�م، وال رداع يردعه�م عن قبيح فعله�م. وقد اتفق الفقهاء عى أن من س�ب 

ا أو مس�تهزًئا. وق�د قال : ﴿ڍ  ڌ    اهلل b كف�ر، س�واء كان مازًحا أو جادًّ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  

گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ﴾ ]التوبة:66-65[.

أما إذا وقع ذلك منه عند الغضب الشديد بحيث ال يملك نفسه، وال يدري ما يقول، 
فإنه ال يكفر بذلك؛ ألنه غري قاصد السب؛ ولكنه يزجر حتى يتنبه إىل خطورة ما يقول، 

وحتى ال يتجرأ السفهاء عى تقليده والتشبه به.

وق�د جاء يف احلديث: ))هلل َأَش�دُّ فرًح�ا بتوبة عبده حني يتوب إلي�ه، من أحدكم كان 
ع�ىل راحلته ب�أرِض َفاَلة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشابه، فأيس منها، فأتى ش�جرة، 
َه�ا، قد َأيِ�َس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو هب�ا، قائمة عنده، فأخذ  فاضطج�ع يف ظِليِّ
بِِخَطاِمَها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح(()١(. 

فإذا أفاَق من غضبه فعليه أن يتوَب من ذلك، ويستغفَر اهلل b، وأن يعقَد العزم عى 

)١( صحيح مسلم ]2747[.
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َد لَس�اَنه عى ذكر اهلل  َعوِّ َل النُّطق، وأن يحُ التَّنَبُِّه مس�تقباًل إىل ما يقول، وأن يتأنَّى وال يتعجَّ
b، وعى القول احلسن أو يصمت. 

ومن سبَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فإنه مرتد، وحكمه حكم املرتد، ويفعل به ما يفعل باملرتد. 
وقد اختلف يف قبول توبته، والراجح قبول توبته)١(. 

وم�ن س�بَّ نبًيا فإن كان مقطوًعا بنبوته فكأنام س�بَّ نبين�ا ملسو هيلع هللا ىلص. وإن كان غري مقطوع 
بنبوته، زجر، وأحُدِّب.

وقد اتفق الفقهاء عى أن من س�بَّ ملة اإلس�الم، أو دين املسلمني، فإنه يكون كافًرا. 
أما من ش�تم دين مس�لم فقد قال احلنفية كام جاء يف )جامع الفصولني(: »ينبغي أن يكفر 
من ش�تم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن املراد أخالقه الرديئة، ومعاملته القبيحة، 

ال حقيقة دين اإلسالم، فينبغي أن ال يكفر حينئذ«)2(. 

َلِة  َرِة َواجْلَامَّ ق�ال العالم�ة علي�ش : »يقع كث�رًيا م�ن بع�ض َس�ِفَلِة اْلَع�َوامِّ َكاحْلَ�امَّ
�َة َأْو اْل�َمْذَهَب، وربام وقع م�ن غريهم، وذلك أنه إن  يَن َأْو اْل�ِملَّ اِم�نَي: َس�بُّ الدِّ َواخْلَدَّ
َرة، واألحكام التي رشعها اهلل b لعباده عى لسان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص فهو كافر  َقَصَد الرشيعَة امْلحَُطهَّ

قطًعا، ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد. 

ين وامْلِلَّة: القرآَن العزيز، وسبُّه كفر«)3(. قال: ومن املعلوم أنَّ من الدِّ
السبكي  فتاوى   ،)237-232/4( املختار  الدر  عى  املحتار  رد   ،)694/2( الفتاوى  يف  النتف  انظر:   )١(
)573/2(، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض )473/2(، الفواكه الدواين عى رسالة 
)ص:239(،  خليل  العالمة  خمترص   ،)22/١2( للقرايف  الذخرية،   ،)202/2( القريواين  زيد  أيب  ابن 
التاج واإلكليل )379/8(، الفواكه الدواين )202/2(، حاشية العدوي عى رشح كفاية الطالب الرباين 
اجلليل  منح   ،)436/4( السالك  بلغة   ،)309/4( الكبري  الرشح  عى  الدسوقي  حاشية   ،)3١7/2(

)229/9(، املوسوعة الفقهية الكويتية )١84/22( .
)2( رد املحتار عى الدر املختار )230/4(، املوسوعة الفقهية الكويتية )١39/24(.

)3( فتح العل املالك يف الفتوى عى مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد عليش )347/2(.
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2 - سبُّ نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

  ، حيرم س�بُّ نس�اء النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وال خالف بني أهل العلم يف أن من س�بَّ عائش�ة
َب اهلل  يف أهنا حمصنة)١(. ابَّ بذلك كذَّ أها اهلل b منه فإنه يكفر؛ ألن السَّ واهتمها فيام برَّ

: 3 - سبُّ الصحابة

ال خ�الف ب�ني أهل العل�م يف حرم�ة س�بِّ الصحاب�ة ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال تس�بوا 
أصحاب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، ذهًبا ما بلغ مد أحدهم، وال نصيفه(()2(.

فمن عقائد أهل الس�نة واجلامعة: وجوب حمبة أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتعظيمهم 
واالقت�داء هب�م ؛ ملا رشفهم اهلل b ب�ه من صحبة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، واجلهاد معه؛ لنرصة 

دين اإلسالم، واهلجرة يف سبيله. 

494(، رشح صحيح  كتاب مسلم( )492/6-  تلخيص  من  أشكل  ملا  )املفهم  ذلك مفصاًل يف  انظر   )١(
البخاري، البن بطال )4١/8(، املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك )206/7(، مواهب اجلليل يف رشح 
خمترص خليل )285/6(، منح اجلليل )243/9(، الرشح املمتع عى زاد املستقنع )438/١4(، املحى 

باآلثار )440/١2(، املوسوعة الفقهية الكويتية )6١/١4(، )١39/24(.
)2( صحيح البخاري ]3673[، مسلم ]2540، 254١[. قولهملسو هيلع هللا ىلص: )مد أحدهم( »أي: ال�مد من كل يشء، 
امليم يف األصل: ربع الصاع، وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل احلجاز، وهو  وهو بضم 
رطالن عند أيب حنيفة وأهل العراق. وقيل: أصل املد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيمأل كفيه طعاًما، وإنام 
قدره به؛ ألنه أقل ما كانوا يتصدقون به يف العادة. وقال اخلطايب : يعني أن املد من التمر الذي يتصدق 
به الواحد من الصحابة  مع احلاجة إليه أفضل من الكثري الذي ينفقه غريهم من السعة. وقد يروى: 
مد أحدهم، بفتح امليم، يريد: الفضل والطول. وقال القايض : وسبب تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم إنام 
كان يف وقت الرورة وضيق احلال، بخالف غريهم، وألن إنفاقهم كان يف نرصته ملسو هيلع هللا ىلص ومحايته وذلك 
معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاهتم. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )وال نصيفه( فيه أربع لغات: نصف بكرس النون 
وبضمها وبفتحها، ونصيف بزيادة الياء، مثل العرش والعشري والثمن والثمني، وقيل: النصف هنا مكيال 
يكال به«. عمدة القاري، لإلمام العيني )١88/١6(، وانظر: رشح اإلمام النووي عى صحيح مسلم 

)93/١6(، إكامل املعلم، للقايض عياض )7/29١(.
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وال ش�كَّ أن من اخلذالن الكبري للعبد: أن جيعل من هنجه وس�عيه الوقوع يف صحابة 

خري اخللق ملسو هيلع هللا ىلص، أو اخلوض فيام وقع بينهم بداًل من أن يش�غل عمره بام ينفعه يف أمر دينه 

ودنياه.

ولي�س هن�اك وجه أو ع�ذر يف س�ب أو بغض صحاب�ة النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، ففضائلهم كثرية 

متع�ددة، فهم الذين نرصوا الدين ونرشوه، وهم الذي�ن قاتلوا املرشكني، ونقلوا القرآن 

والس�نَّة واألحكام، وبذلوا أنفس�هم ودماءهم وأمواهلم يف س�بيل اهلل b، وقد اختارهم 

اهلل تعاىل لصحبة نبيهملسو هيلع هللا ىلص، فال يسبهم وال يبغضهم إال منافق.

حي�ة ع�ى ه�ذا املعتق�د يف كثرٍي م�ن اآليات  حيح�ة الرصَّ وق�د دلَّ�ت النُّص�وص الصَّ

واألحاديث)١(.

4 - سبُّ االبن والديه، أو التََّسبُُّب يف َسبيِّهام:

حيرم َس�بُّ االبن والديه، أو التََّس�بُّبحُ يف َس�بِّهام، بل إن ذلك من أكرب الكبائر كام جاء 

يف احلديث: عن عبد اهلل بن عمرو  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن من أكب الكبائر: 

أن يلعن الرجل والديه(( قيل: يا رسول اهلل، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ))َيُسبُّ 

ُه(()2(. قال اإلمام عز الدين بن عبد الس�الم  ُجِل، َفَيُس�بُّ َأَباُه، َوَيُس�بُّ ُأمَّ ُج�ُل أبا الرَّ الرَّ

: »جعل اللعن من أكرب الكبائر؛ لفرط قبحه، بخالف السب املطلق«)3(.

ُجِل والديه((، قالوا: يا رس�ول  واحلديث عند مس�لم بلفظ: ))من الكبائر: َش�ْتُم الرَّ

املعتصم  حممد  القادر  عبد  د.  )ص:222-207(،  وأحكامها(  صورها  )املحبة  يف  مفصاًل  ذلك  انظر   )١(
دمهان، الطبعة الثانية، دار اللؤلؤة، املنصورة، مرص ]١439ه�[.

)2( صحيح البخاري ]5973[.
)3( قواعد األحكام يف مصالح األنام )١/24(.
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ُه  لحُ والديه؟ قال: ))نعم َيُس�بُّ أبا الرجل َفَيُس�بُّ أباه، وَيُس�بُّ ُأمَّ جحُ اهلل، وهل َيْش�تِمحُ الرَّ
ه(()١(.   َفَيُسبُّ ُأمَّ

وعن علٍّ  قال: س�معت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))لعن اهلل من ذبح لغري اهلل، ولعن 
َ َمنَاَر الرض(()2(. اهلل من آوى حمدًثا، ولعن اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل َغريَّ

اَم-  بَّهحُ وقد عدَّ ابن حجر اهليتمي  َتَسبَُّب اإلنساِن يف لعِن أو شتم والديه -وإن مل َيسحُ
من الكبائر)3(.

5- سبُّ املسلم:

ز ذلك«)4(. وقد  َوِّ قال اإلمام النووي : »حيرم سبُّ املسلم من غري سبب رشعي جيحُ
عدَّ ابن حجر اهليتمي  سبَّ املسلم واالستطالة يف عرضه من الكبائر)5(.

وإذا َسبَّ امْلحُْسِلَم ففيه التعزير، وحكى بعضهم االتفاق عليه)6(.

ق�ال ابن حزم : »من س�ب مس�لاًم بِِزًنا كان من�ه، أو برسقٍة كانت من�ه، أو معصية 
كانت منه، وكان ذلك عى س�بيل األذى - ال عى س�بيل الوعظ والتذكري اجلميل رسا - 

لزمه األدب؛ ألنه منكر.

ُه بيده إن اس�تطاع فإن مل  ْ وق�د ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))م�ن رأى منكم منك�را َفْلُيَغ�رييِّ

)١( صحيح مسلم ]90[.
)2( صحيح مسلم ]١978[. أما )منار األرض( فهي أعالمها التي ترب عى احلدود؛ ليتميز هبا األمالك 
بني اجلارين، فإذا غريت اختلطت األمالك، وإنام يقصد مغريها أن يدخل يف أرض جاره. كشف املشكل 

.)204/١(
)3( انظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر )92/2(.

)4( األذكار )ص:365(.
)5( انظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر )92/2(.

)6( انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )24/١4١(.
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َت آخر بام فعل عى س�بيل األمر باملعروف والنهي  يس�تطع فبلس�انه(()١(. قال: فمن َبكَّ
�َرهحُ عى غري ه�ذا الوجه فقد أتى منك�ًرا - ففرض عى  ِْس�ٌن ، ومن َذكَّ ع�ن املنك�ر فهو حمحُ

الناس تغيريه«)2(.

ويف حدي�ث رجم ماعز بن مالك األس�لمي أقبل خالد ب�ن الوليد  بحجر، فرمى 
محُ عى وجه خالد َفَس�بََّها، فسمع َنبِيُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َسبَّهحُ إياها، فقال: ))َمْهاًل  َح الدَّ رأس�ها َفَتنَضَّ
يا خالد، فو الذي نفيس بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب َمْكٍس لغفر له((، ثم أمر هبا 

فصى عليها، ودفنت)3(.

والس�بَّ واللع�ن للمؤمن�ني واملؤمنات م�ن اإليذاء املتوع�د عليه بالع�ذاب يف قوله 
:﴿ک   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڳ    ڱ  ڱ﴾ ]األح�زاب:58[. فقول�ه: ﴿ گ  گ  ڳ﴾ أي: م�ن جناية أو 
اس�تحقاق ألذى. فيعم ذلك س�ائر أنواع األذى، القولية من غيبة ونميمة وس�خرية به، 

والفعلية من رضب وإهانة له، وغري ذلك.

وقد جاء يف احلديث عن عبد اهلل بن مس�عود  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِسَباُب 
املسلم فسوٌق، وقتاُله ُكْفٌر(()4(.

قوله: ))ِسَباُب املسلم(( -بكرس السني- مصدر سبَّ َسبًّا وِسَباًبا: شتم.

)١( صحيح مسلم ]49[. 
)2( املحى باآلثار )١2/246(.

)3( صحيح مسلم ]١695[.
)4( صحيح البخاري ]48، 6044، 7076[، مسلم ]64[.
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اغبحُ بالش�تم الوجيع)١(. قال اإلمام النووي : »الس�ب يف اللغة: الشتم  ه الرَّ َ  وفرسَّ
والتكل�م يف عرض اإلنس�ان بام يعيبه. والفس�ق يف اللغة: اخلروج، وامل�راد به يف الرشع: 

اخلروج عن الطاعة«)2(.

وأم�ا معنى احلديث: فس�ب املس�لم بغري حق ح�رام بإمجاع األمة، وفاعله فاس�ق كام 
أخرب به النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وأما قتاله بغري حق فال يكفر به عند أهل احلق كفًرا خيرج به من امللة إال إذا استحلَّه. 

َر هذا فقيل يف تأويل احلديث أقوال:  فإذا تقرَّ

 . أحدها: أنه يف املستحلِّ

والثاين: أن املراد كفر االحسان والنعمة وأخوة اإلسالم، ال كفر اجلحود.

 والثالث: أنه يؤول إىل الكفر بشؤمه.

 والرابع: أنه كفعل الكفار -واهلل أعلم-. 

ثم إن الظاهر من قتاله املقاتلة املعروفة. 

ة واملدافعة -واهلل أعلم-«)3(. قال القايض : وجيوز أن يكون املراد املَشارَّ

  وقال ابن اجلوزي : »وهذا حممول عى من س�ب مس�لاًم أو قاتله من غري تأويل، 
فق�د ق�ال عم�ر  يف َحاطِب: ))دعن�ي أرضب عنق ه�ذا املنافق(()4(، فل�م ينكر عليه 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ لتأويله. 
عى  التوقيف   ،)84/4( القدير  فيض  )ص:39١(،  )سبب(  مادة:  القرآن،  غريب  يف  املفردات  انظر:   )١(

مهامت التعاريف )ص:١90(.
)2( رشح النووي عى صحيح مسلم )53/2(.

54(، إكامل املعلم بفوائد صحيح مسلم، للقايض عياض  )3( رشح النووي عى صحيح مسلم )53/2- 
ة. ة(: املخاصمة واملالجَّ )322/١(، فيض القدير )84/4(. و)امْلحَُشارَّ

)4( صحيح البخاري ]3007، 308١، 4274[.
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وإذا قاتل املس�لمحُ املس�لَم م�ن غري تأويل كان ظاه�ر أمره أنه رآه كاف�ًرا، أو رأى دين 

اإلسالم باطاًل، أو ال يرى أن اإلسالم قد عصم دمه، فيكفر باعتقاد ذلك. 

وحيتمل هذا احلديث وما يف معناه مثل قوله: ))فقد باء هبا أحدمها(()١(، وقوله: ))ال 

ترجعوا بعدي كفاًرا، يرضب بعضكم رقاب بعض(()2(. 

وق�د جع�ل اهلل b املؤمن�ني إخوة، وأم�ر باإلص�الح بينهم ونرصهت�م، وهناهم عن 

التقاطع، وعن مسببات التقاطع. 

قال ابن بطال : »))ِسَباُب املسلم فسوٌق((؛ ألن عرضه حرام كتحريم دمه وماله، 

والفس�وق يف لس�ان العرب: اخلروج من الطاعة، فينبغي باملؤمن أن ال يكون س�بَّاًبا وال 

اًنا للمؤمنني، ويقتدي يف ذلك بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن السب سبب الفرقة والبغضة، وقد منَّ  لعَّ

اهلل b  ع�ى املؤمنني بام مجعهم عليه من ألفة اإلس�الم فقال: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴾اآلي�ة ]آل عمران:١03[، وقال: 
﴿ۈٴۇۋ﴾ ]احلجرات:١0[. فكام ال ينبغي س�ب أخيه يف النس�ب كذلك ال 

ينبغي سب أخيه يف اإلسالم وال مالحاته. أال ترى أن اهلل تعاىل رفع معرفة )ليلة القدر( 

)١( جاء يف احلديث عن عبد اهلل بن عمر : أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))أيام رجل قال ألخيه يا كافر، فقد باء 
هبا أحدمها(( صحيح البخاري ]6١04[، مسلم ]60[. ويف رواية عند اإلمام البخاري : ))ال يرمي 
رجل رجاًل بالفسوق، وال يرميه بالكفر، إال ارتدت عليه، إن مل يكن صاحبه كذلك(( صحيح البخاري 
]6045[. ويف رواية عند اإلمام مسلم :  ))ومن دعا رجاًل بالكفر، أو قال: عدو اهلل وليس كذلك إال 

حار عليه(( صحيح مسلم ]6١[.
)2( صحيح البخاري ]١2١، ١739، 4403، 4405، 6١66، 6868، 6869، 7077، 7078، 7080[، 
وانظر ذلك مفصاًل يف  الصحيحني )١/300-299(،  املشكل من حديث  مسلم ]65، 66[. كشف 

)عقبات يف طريق اهلداية(، د. عبد القادر حممد املعتصم دمهان )ص:69-7١(.
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عن عباده وحرمهم علمها عقوبة؛ لتالحي الرجلني بحرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص)١(. 

وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص أليب ذر  مل�ا س�ب الرج�ل ال�ذي أم�ه أعجمي�ة: ))إِنَّ�َك اْم�ُرٌؤ فيَك 
َجاهليَّ�ة(()2(. 

وه�ذا غاي�ة يف ذم الس�ب وتقبيح�ة؛ ألن أمور اجلاهلية حرام، منس�وخة باإلس�الم، 
فوجب عى كل مسلم هجراهنا واجتناهبا«)3(.

�بَّ  خلق ذميم من أخالق اجلاهلية، و)اجلاهلية(  ويتبني من احلديث الس�ابق أن السَّ
ه�ي احل�ال الت�ي كانت عليه�ا العرب قبل اإلس�الم من اجله�ل باهلل b ورس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، 
ين، ومن املفاخرِة باألنساِب والكرِب والتجرب، ونحو ذلك. فأرشد النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ورشائع الدِّ

أمته إىل أنه ال ينبغي للمسلم أن ال يكون فيه يشٌء من أخالق اجلاهلية.

: ما رواه أبو الدرداء  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بِّ ومن األحاديث التي وردت يف ذمِّ السَّ
اُنوَن شفعاَء وال شهداء، يوم القيامة(()4(.  عَّ أنه قال: ))ال يكون اللَّ

ق�ال اب�ن اجلوزي : »)اللعن( يف اللغ�ة: البعد. واللعان: ال�ذي يتكرر منه اللعن، 
كاملداح، وال يتكرر هذا إال ممن ال يراعي كالمه، وال ينظر فيام يقول. والش�هادة تقتض 

)١( جاء يف احلديث عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليخرب الناس بليلة القدر، َفَتاَلَحى 
رجالن من املسلمني، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))خرجت ألخربكم، َفَتاَلَحى فالن وفالن، وإهنا رفعت، وعسى 
 ،2023  ،49[ البخاري  صحيح  واخلامسة((  والسابعة،  التاسعة،  يف  فالتمسوها  لكم،  خرًيا  يكون  أن 

6049[. و)فتالحى(: تنازع وتاصم.
لَّة، فسألتحُهحُ عن ذلك،  لَّة، وعى غالمه ححُ َبَذة، وعليه ححُ َوْيد، قال: لقيتحُ أبا َذرٍّ بالرَّ )2( احلديث رواه املعرور بن سحُ
ٌؤ فيك جاهِليَّة،  ه؟ إنََّك اْمرحُ َتهحُ بأحُمِّ ْ ملسو هيلع هللا ىلص: ))يا أبا َذرٍّ َأَعريَّ ه، فقال يل النَّبِيُّ هحُ بأحُمِّ تحُ ْ فقال: إينِّ َساَبْبتحُ رجاًل َفَعريَّ
مِمَّا  َيِده، فليطِعْمهحُ ممَّا يأكل، وليْلبِْسهحُ  وهحُ تت  م، فمن كان َأخحُ َأْيِديكحُ محُ اهللَّحُ تت  ْم، َجَعَلهحُ كحُ ْم َخَولحُ إِْخَوانحُكحُ
البخاري ]30، 6050[، مسلم  وهم فأعينوهم(( صحيح  ْفتحُمحُ م، فإن كلَّ وهم ما يغلبحُهحُ َكلِّفحُ تحُ يلبس، وال 

.]١66١[
)3( رشح صحيح البخاري، البن بطال )242/9(.

)4( صحيح مسلم ]2598[.
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العدال�ة، وهذا مم�ا ينافيها. وكذلك الش�فاعة تقت�ض منزلة)١(، وهذا الالع�ن نازل عن 
املنزلة، كيف وقد بولغ يف الزجر عن اللعن؟ حتى أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمر بناقة لعنت أن 

ِعن«)3(. تسيب عى ما ذكرنا يف مسند عمران بن حصني )2(، كل ذلك زجر لاِلَّ

وعن ثابت بن الضحاك  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ومن لعن ُمْؤِمنًا فهو َكَقْتلِه(()4(.

اًنا(()5(. يٍق أن يكون َلعَّ وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ال ينبغي لِِصديِّ

ق�ال اإلمام الن�ووي : »اللعنة يف الدعاء يراد هبا: اإلبع�اد من رمحة اهلل ، وليس 
الدع�اء هبذا من أخالق املؤمن�ني الذين وصفهم اهلل تعاىل بالرمح�ة بينهم، والتعاون عى 
الربِّ والتقوى، وجعلهم كالبنيان يش�دُّ بعضه بعًضا، وكاجلسد الواحد، وأن املؤمن حيب 
ألخي�ه ما حيب لنفس�ه، فم�ن دعا عى أخيه املس�لم باللعن�ة، وهي اإلبعاد م�ن رمحة اهلل 
ِر..؛ وقد ج�اء يف احلديث الصحي�ح: ))لعن املؤمن  b فه�و من هناي�ة املقاطع�ة والتََّدابحُ
كقتله((؛ ألن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يدعو عى أخيه املؤمن بأن يقطعه اهلل 
b عن نعيم اآلخرة، وعن رمحته سبحانه. وقيل معنى: ))لعن املؤمن كقتله(( يف اإلثم. 

)١( أي: يف الدنيا من الورع والتقوى تؤهله لتلك املنزلة الرفعية يوم القيامة.
)2( جاء يف احلديث عن عمران بن حصني  قال: بينام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أسفاره، وامرأة من األنصار 
عى ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ))خذوا ما عليها ودعوها؛ فإهنا ملعونة(( 
صحيح مسلم ]2595[. ويف رواية: عن أيب برزة األسلمي  قال: بينام جارية عى ناقة، عليها بعض 
متاع القوم، إذ برصت بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وتضايق هبم اجلبل، فقالت: َحْل، اللهم العنها، قال: فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
واستحثاث  لإلبل  زجر  كلمة  هي  و)َحْل(   .]2596[ مسلم  صحيح  لعنة((  عليها  ناقة  تصاحبنا  ))ال 
يقال: ِحْل ِحْل بإسكان الالم فيهام قال القايض: ويقال أيًضا: ِحٍل ِحٍل بكرس الالم فيهام بالتنوين وبغري 
للقايض  مسلم،  صحيح  بفوائد  املعلم  إكامل   ،)١48/١6( مسلم  صحيح  عى  النووي  رشح  تنوين. 

عياض )32/8(.
)3( كشف املشكل )١63/2(.

)4( صحيح البخاري ]6047، 6١05، 6652[، مسلم ]١١0[.
)5( صحيح مسلم ]2597[.
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ق�ال الن�ووي : وهذا أظهر«)١(.  قال القرطب�ي  يف )املفهم(: »ووجهه: أن من قال 
ملؤمن: لعنه اهلل، فقد تضمن قوله ذلك: إبعاده عن رمحة اهلل b التي رحم هبا املس�لمني، 
وإخراج�ه م�ن مجلته�م يف أحكام الدني�ا واآلخرة، وم�ن كان كذلك، فقد ص�ار بمنزلة 
املفق�ود عن املس�لمني بعد أن كان موج�وًدا فيهم؛ إذ مل ينتفع بام انتفع به املس�لمون، وال 
انتفعوا به؛ فأش�به ذل�ك قتله. وعى هذا فيكون إثم الالعن كإث�م القاتل، غري أن القاتل 
�ا ومعنًى، والالعن أفقده معنى، فإثمه أخف منه،  أدخل يف اإلثم؛ ألنه أفقد املقتول ِحسًّ

لكنهام قد اشرتكا يف مطلق اإلثم، فصدق عليه أنه مثله -واهلل أعلم-«)2(.

وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال يكونون ش�فعاء، وال ش�هداء(( فمعناه: ال يش�فعون يوم القيامة 
حني يشفع املؤمنون يف إخواهنم الذين استوجبوا النار. ))وال شهداء(( فيه ثالثة أقوال: 

أصحها وأش�هرها: ال يكونون ش�هداء ي�وم القيامة عى األمم بتبليغ رس�لهم إليهم 
الرساالت. 

والثاين: ال يكونون شهداء يف الدنيا، أي: ال تقبل شهادهتم؛ لفسقهم. 

 .b والثالث: ال يرزقون الشهادة، وهي القتل يف سبيل اهلل

اُنوَن ش�فعاَء((  عَّ اًنا((، و))ال يكون اللَّ يٍق أن يكون َلعَّ وإنام قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال ينبغي لِِصديِّ
بصيغ�ة التكث�ري، ومل يقل: اَلِعنً�ا والالِعنون؛ ألن ه�ذا الذم يف احلديث إن�ام هو ملن كثر 
من�ه اللعن، ال ملرة ونحوها، وألنه خيرج منه أيًض�ا: اللعن املباح، وهو الذي ورد الرشع 
ب�ه.)3(. وال�ذي ورد الرشع ب�ه من نحو: لعن الظامل�ني، والكاذب�ني، وآكل الربا وموكله 

وكاتبه وشاهديه.. إىل غري ذلك عى العموم، دون تعيني شخص منهم بعينه.
)١( رشح النووي عى صحيح مسلم )١48/١6- ١49( بترصف.

)2( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )١/ 3١4(.
)3( رشح النووي عى صحيح مسلم )١6/١48- ١49(.
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أما لعن املعنيَّ من آدمي أو حيوان أو غريمها فال جيوز يف قول أكثر أهل العلم)١(. 

واللعن من أسباب دخول النار، كام جاء يف احلديث عن أيب سعيد اخلحُْدِريِّ  قال: 
، فمرَّ عى النس�اء، فقال: ))يا معرش  خ�رج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أضحى أو فط�ر إىل امْلحَُصىَّ
ْقَن؛ فإين ُأِريُتُكنَّ أكثَر أهل النار((، فقلن: وبم يا رسول اهلل؟ قال: ))ُتْكثِْرَن  النساء َتَصدَّ

ْعَن، وَتْكُفْرَن الَعِشرَي..(( احلديث)2(. اللَّ

اًنا كام ج�اء يف احلديث عن عبد اهلل بن مس�عود  ولي�س من ش�أن املؤم�ن أن يكون لعَّ
�ان، وال الَفاِحش، وال  ان، وال اللَّعَّ  ق�ال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ليس املؤم�ُن بالطَّعَّ

الَبِذيء(()3(.

قال اإلمام النووي  يف )رياض الصاحلني(: )باب تريم لعن إنسان بعينه أو دابة(، 
ثم ساق مجلة من األحاديث الواردة يف النهي عن لعن إنسان بعينه أو دابة)4(.

)١( قال الشربامليس يف )حاشيته عى هناية املحتاج( )533/١(: »وأما لعن املعني من كافر أو فاسق قضية 
ظواهر األحاديث اجلواز. وأشار الغزايل إىل تريمه إال من علم موته عى الكفر، وكاإلنسان يف تريم 
لعنه بقية احليوانات«. وانظر: فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب )389/١(. ويف )مواهب 
اجلليل( )545/١(: »وإنام يكره وينهى عن لعن املعني والدعاء عليه باإلبعاد من رمحة اهلل ، وهو من 
معنى: اللعن« اه�. وانظر: الفواكه الدواين )١83/١(. والقول بعدم جواز لعن املعني هو قول اجلمهور. 
وأما عى وجه العموم كلعنة اهلل عى الظاملني فيجوز. قاله األجهوري يف بعض رسائله. الفواكه الدواين 

.)١06/١(
.2( صحيح البخاري ]304، ١462[،  وهو عند مسلم ]79[ عن عبد اهلل بن عمر(

املفرد( ]332[، والرتمذي  ابن أيب شيبة ]30338[، وأمحد ]3839[، والبخاري يف )األدب  )3( أخرجه 
والطرباين   ،]5369[ يعى  وأبو   ،]١523[ البزار  أيًضا:  وأخرجه  غريب«.  »حسن  وقال:   ،]١977[
 ،)235/4( )احللية(  يف  نعيم  وأبو   ،]29[ واحلاكم   ،]١8١4[ و)األوسط(   ،]١0483[ )الكبري(  يف 
والبيهقي ]2١١40[. قال اهليثمي )97/١(: »رواه البزار، وفيه عبد الرمحن بن مغراء، وثقه أبو زرعة 

ومجاعة، وضعفه ابن املديني، وبقية رجاله رجال الصحيح«.
)4( انظر: رياض الصاحلني )ص:44١(.
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اًنا(()١(. اًشا، وال َلعَّ وعن أنس بن مالك  قال: ))مل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َسبَّاًبا، وال َفحَّ

وع�ن أيب هري�رة  قال: قيل: يا رس�ول اهلل ادع عى املرشكني ق�ال: ))إيِنيِّ مل ُأْبَعْث 
اًنا، وإنَّام ُبِعْثُت رمحة(()2(. َلعَّ

، وأن يصون  بِّ وقد أرشد النبي ملسو هيلع هللا ىلص املسلَم إىل أنه ال ينبغي أن يكون هو البادئ بالسَّ
لس�انه عن هذا اخللق الذميم، وأن ال يتجاوز ح�دَّ االنتصار إن وقع عليه ذلك، واألوىل 
به أن يتنزه عن االنتصار، وأن يتجاوز ويعفو، فقد جاء يف احلديث: عن أيب هريرة  أن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))امْل�ُْس�َتبَّاِن ما قاال فعىل اْلَباِدِئ، ما مل َيْعَتِد امْلَْظُلوم(()3(. ويف رواية: 
نِي  جَل َيْش�تحُمحُ عن عياض بن محار  أنه س�أل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رس�ول اهلل، أرأيَت الرَّ
وهو َأْنَقصحُ ِمنِّي َنَسًبا؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْل�ُمْسَتبَّان َشْيَطاَنان، َيَتَهاَتَران َوَيَتَكاَذَبان، 

فام قاال فهو عىل اْلَباِدِئ حتى يعتدَي املظلوُم(()4(.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))امْلُْسَتبَّاِن ما قاال فعىل اْلَباِدِئ، ما مل َيْعَتِد امْلَْظُلوم(( معناه: أن إثم السباب 
الواق�ع م�ن اثنني خمت�ص بالبادئ منهام كل�ه إال أن يتج�اوز الثاين قدر االنتص�ار فيقول 

للبادئ أكثر مما قال له. 

)١( صحيح البخاري ]603١، 6046[.
)2( صحيح مسلم ]2599[.
)3( صحيح مسلم ]2587[. 

)4( أخرجه الطياليس ]١١76[،  أمحد ]١7489[، والبخاري يف )األدب املفرد( ]427[، والبزار ]3493[،  
وابن حبان ]5726[، والطرباين يف )الكبري( ]١00١[، و)األوسط( ]2526[، والبيهقي ]2١087[. 
75(: »رواه أمحد، والبزار، والطرباين يف )الكبري( و)األوسط(، ورجال أمحد رجال  اهليثمي )8/  قال 

الصحيح«.
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ويف ه�ذا ج�واز االنتصار، وال خالف يف جوازه. وق�د تظاهرت عليه دالئل الكتاب 
والس�نة، ومع هذا فالصرب والعفو أفضل. لقول�ه اهلل b: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ی جئ﴾ ]الش�ورى:43[، وللحديث املذكور بعد هذا: ))وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال 

ا(()١(. عزًّ

ومن أخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه: ))ال يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح(()2(، فهو 
)يعفو(، أي: يف الباطن )ويصفح(، أي: يف الظاهر عن صاحب السيئة. 

قال احلافظ ابن كثري   يف تفسري قول اهلل b:﴿ھھےےۓۓڭڭ 
ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

ىئىئییییجئ﴾ ]الش�ورى:40-43[: »قول�ه تع�اىل: ﴿ھ ھ 

﴿ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ﴾  تع�اىل:  ے ے﴾، كقول�ه 

﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ     ]البق�رة:١94[، وكقول�ه: 
ەئ  ەئ﴾ ]النحل:١26[، ف�رشع العدل، وهو القصاص، وندب إىل الفضل، 
وهو العف�و، كقوله تع�اىل: ﴿ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾ 
]املائ�دة:45[؛ وهل�ذا قال ه�ا هن�ا: ﴿ۓڭڭڭڭۇ﴾، أي: ال يضيع ذلك 

ا(()3(، وقوله: ﴿ ۆ ۆ ۈ  عند اهلل كام صح يف احلديث: ))وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال عزًّ
ۈ﴾، أي: املعتدين، وهو املبتدئ بالسيئة«)4(.

)١( رشح النووي عى صحيح مسلم )١40/١6- ١4١(، بترصف، وحديث: ))وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال 
ا((  أخرجه مسلم ]2588[. عزًّ

)2( صحيح البخاري ]4838[.
)3( تقدم.

)4( تفسري ابن كثري )7/ 2١١- 2١2(.
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6- سب الموات:

جاء يف احلديث النَّهي عن َس�بِّ األموات، فقد صحَّ عن عائش�ة  أهنا قالت: قال 
ُم�وا(()١(. واملعنى: أهنم قد  النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال َتُس�بُّوا الم�وات؛ فإهنم قد َأْفَض�ْوا إل ما َقدَّ
ص�اروا إىل ج�زاء ما قدموا، فإن كانوا قد جوزوا بالرش فيكف�ي ما هم فيه، وإن كانوا قد 

غفر هلم مل يرهم السب)2(.

اًرا أو  ويف )املرق�اة(: »))ال َتُس�بُّوا الموات((، أي: باللعن والش�تم -وإن كان�وا فحُجَّ
اًرا- إال إذا كان موته بالكفر قطعيًّا، كفرعون وأيب جهل وأيب هلب.  فَّ كحُ

ُموا((. ويف نسخة: ))إل ما قدموه((،  ))فإهنم قد َأْفَضْوا((، أي: وصلوا. ))إل ما َقدَّ
أي: م�ن ج�زاء أعامهلم، أو جمازاة ما عملوه من اخلري وال�رش. واهلل  هو املجازي، فإذا 
شاء عفا عنهم إن كانوا مسلمني، وإن شاء عذهبم بأن كانوا كافرين أو فاجرين، فام لكم 
وإياهم، ومن حسن إسالم املرء: تركه ما ال يعنيه، وإنام جوز ذم بعض األحياء؛ ملا ترتب 

عليه من فائدة ما«)3(. 

ِه بأعراضهم. وأما ذكره  لألمم  وذكر الصنعاين  أنه »ال فائدة تت َسبِِّهم والتََّفكُّ
اخلالية بام كانوا فيه من الضالل فليس املقصود ذمهم، بل تذيًرا لألمة من تلك األفعال 
َماٍت ارتكبوها. وذكر الفاجر بخصال فجوره  َرَّ الت�ي أفضت بفعلها إىل الوب�ال، وبيان حمحُ

بِّ امْلَنِْهيِّ عنه..«)4(. لغرض جائز، وليس من السَّ

)١( صحيح البخاري ]١393، 65١6[. 
)2( انظر: كشف املشكل )4/39١(.

)3( مرقاة املفاتيح )١203/3(.
)4( سبل السالم )١/5١0(.
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وقال احلافظ ابن حجر : »حرمة املؤمن بعد موته باقية كام كانت يف حياته«)١(. قال 

العلامء: حيرم س�ب ميت مسلم مل يكن معلنًا بفسقه، وأما الكافر، واملسلم املعلن بفسقه، 

ففي�ه خ�الف)2(. وق�ال ابن بطال : »َس�بُّ األموات جي�رى جمرى الغيب�ة يف األحياء، 

ف�إن كان الرج�ل أغل�ب أحواله اخلري، وقد تك�ون منه الفلتة، فاالغتي�اب له حمرم، وإن 

كان فاس�ًقا معلنًا فال غيبة فيه. فكذلك املي�ت«)3(. وقال اإلمام النووي : »النهي عن 

َس�بِّ األموات هو يف غري املنافق وس�ائر الكفار، ويف غري املتظاهر بفس�ق أو بدعة، فأما 

؛ للتحذير م�ن طريقتهم، ومن االقت�داء بآثارهم والتخلق  ه�ؤالء فال حي�رم ذكرهم برَِشٍّ

بأخالقهم«)4(.

هر: 7 - سب الدَّ

ه�ر، والتحريم يتناول من س�ب الده�ر، وكذلك األلفاظ  وق�د جاء النَّهيحُ عن س�ب الدَّ

املرادف�ة للده�ر كالزمن والي�وم والوقت، ففي )صحي�ح اإلمام البخ�اري ( يف )باب: ال 

ْهَر،  تس�بوا الدهر( عن أيب هريرة : قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))قال اهلل b: َيُس�بُّ بنو آدم الدَّ

ْهِر  وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار(()5(. وعند مسلم : ))ُيْؤِذينِي ابن آدم يقول: يا َخْيَبَة الدَّ

ْهُر، ُأَقليُِّب َلْيَلُه وهَنَاَرُه، فإذا ِشْئُت َقَبْضُتُهام(()6(. ْهر؛ فإيِنيِّ أنا الدَّ فال َيُقوَلنَّ أحدُكْم: يا َخْيَبَة الدَّ

)١( فتح الباري )١١3/9(، وانظر: عمدة القاري )69/20(، فيض القدير )550/4(.
)2( انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )١43/24- ١44(.

)3( رشح صحيح البخاري، البن بطال )354/3(.
)4( رشح النووي عى صحيح مسلم )20/7(.

)5( صحيح البخاري ]6١8١[.
)6( صحيح مسلم ]2246[.
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ْم. ))وأنا  كحُ قوله: ))ُيْؤِذينِي ابن آدم(( »فمعناه: يعاملني معاملة توجب األذى يف َحقِّ

الده�ر((، ق�ال العل�امء: وهو جماز. وس�ببه: أن العرب كان ش�أهنا أن تس�ب الدهر عند 
الن�وازل واحل�وادث واملصائب النازلة هبا م�ن موت أو هرم أو تلف م�ال أو غري ذلك، 
فيقولون: )يا خيبة الدهر( ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال تسبوا 
الده�ر((؛ ف�إن اهلل b هو الدهر، أي: ال تس�بوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا س�ببتم فاعلها 
وقع السب عى اهلل b؛ ألنه هو فاعلها ومنزهلا، وأما الدهر الذي هو الزمان فال فعل له، 
ب�ل ه�و خملوق من مجلة خلق اهلل ، ومعنى: ))فإن اهلل هو الدهر((، أي: فاعل النوازل 

واحلوادث، وخالق الكائنات -واهلل آعلم-«)١(. 

�افِِعي : »إنَّام تأويله - واهللَّ أعلم - أن العرب كان من ش�أهنا أن  وق�ال اإلم�ام الشَّ
�هحُ عند املصائب الت�ي َتنِْزلحُ هبم: من َم�ْوٍت ، أو َه�ْدٍم ، أو تلف مال  مَّ ْه�َر َوَتذحُ �بَّ الدَّ َتسحُ
أو غري ذلك، وتس�ب اللي�ل والنهار - ومها: اْلِفْتنََتان واجْلَِدي�َدان - ويقولون: أصابتهم 
، وأتى عليه�م؛ فيجعلون الليل والنه�ار اللذين يفعالن  ْهرحُ �محُ الدَّ ْه�ِر، وأَباَدهحُ ق�وارع الدَّ
ْفنِينَا ويفعلحُ بنا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال تسبوا الدهر((  ْهَر فِنَّهحُ الذي يحُ وَن الدَّ مُّ ذلك، َفَيذحُ
احلديث. عى أنه الذي يفعل بكم هذه األشياء؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه األشياء، فإنام 

تسبون اهللَّ b، فإن اهللَّ تعاىل فاعل هذه األشياء«)2(. 

)١( رشح النووي عى صحيح مسلم )3/١5(. ونحوه قول ابن بطال . انظر: رشح صحيح البخاري، 
البن بطال )337/9(، وانظر: فتح الباري، البن حجر )١0/565(.

)2( السنن الكربى، للبيهقي ]649١[، معرفة السنن واآلثار ]7290[، وانظر: االستذكار، البن عبد الرب 
)553/8(، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )١55/١8(،  تفسري البغوي )١88/4(، الرساج 
املنري، للخطيب الرشبيني )600/3(. غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالم )١46/2(، النهاية 

يف غريب احلديث واألثر، مادة: )دهر( )١44/2(.
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وذكر ابن القيم عليه  أن سب الدهر فيه ثالث مفاسد: 

نَْقاٌد  ٌر من َخْلِق اهلل، محُ َسخَّ ْهَر َخْلٌق محُ ؛ فإنَّ الدَّ َس�بَّ »أحداها: َس�بُّهحُ من ليس بأهٍل أن يحُ
بِّ منه. مِّ والسَّ هحُ أوىل بالذَّ ٌل لتسخريه، َفَسابُّ َذلَّ ألمره، محُ

الثانية: أن سبه متضمن للرشك، فإنه سبه لظنه أنه ير وينفع...

َب�َع احلق فيها  �بَّ منه�م إنام يقع ع�ى من فعل هذه األفع�ال التي لو اتَّ الثالث�ة: أن السَّ
أهواءهم لفسدت السموات واألرض، وإذا وقعت أهواؤهم محدوا الدهر وأثنوا عليه. 
ويف حقيق�ة األم�ر، َف�َربُّ الدهر تعاىل ه�و املعطي املان�ع، اخلافض الراف�ع، املعز املذل، 
 : ١(. وقال اخلطايب(»b ْهِر َمَس�بٌَّة هلل ْم لِلدَّ والده�ر ليس ل�ه من األمر يشء، َفَمَس�بَّتحُهحُ
»قوله: ))أنا الدهر((، معناه: أنا صاحب الدهر، ومدبر األمور التي تنسبوهنا إىل الدهر، 
ف�إذا س�ب اب�ن آدم الدهر م�ن أجل أنه فاع�ل هذه األمور، ع�اد س�به إيل؛ ألين فاعلها، 
وإن�ام الدهر زمان ووقت جعل�ت ظرًفا ملواقع األمور. وكان من ع�ادة أهل اجلاهلية إذا 
أصاهبم ش�دة م�ن الزمان أو مكروه م�ن األمر أضافوه إىل الدهر وس�بوه فقالوا: بؤًس�ا 
للدهر، وتبًّا للدهر، ونحو ذلك من القول؛ إذ كانوا ال يثبتون هلل b ربوبية، وال يعرفون 

للده�ر خالًق�ا، وق�د حكى اهلل b ذلك م�ن قوهلم حني قال�وا: ﴿ وڄڄڄڃڃ ﴾ 
]اجلاثية:24[؛ ولذلك سموا: الدهرية، وكانوا يرون الدهر أزليًّا قدياًم ال أول له، فأعلم 
اهلل فأعلم اهلل   أن الدهر حمدث يقلبه بني ليل وهنار، ال فعل له يف يشء من خري 
أو رش، لكن�ه ظرف للح�وادث، وحمل لوقوعها وأن األمور كله�ا بيد اهلل b، ومن قبله 

يكون حدوثها، وهو حمدثها ومنشئها سبحانه ال رشيك له«)2(.

)١( انظر ذلك مفصاًل يف )زاد املعاد( )323/2- 324(.
)2( أعالم احلديث )رشح صحيح البخاري( )١904/3(.
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ى: 8 - سب احُلمَّ

 : ى، ففي )صحيح مسلم( من حديث جابر جاء يف احلديث النهي عن سب احلحُمَّ
ائِِب -أو   �اِئب أو أحُمِّ امْلحَُسيِّب فقال: ))َما َلك يا ُأمَّ  السَّ أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخل عى أحُمِّ السَّ
ى؛  مَّ ى، ال بارك اهلل فيها، فقال: ))ال َتُسبيِّي احْلُ يا ُأمَّ امْلَُسييِِّب - ُتَزْفِزفنَِي؟(()١(، قالت: احْلحُمَّ

ا ُتْذِهُب خطايا بني آدَم، كام ُيْذِهُب اْلكرُِي َخَبَث احلديد(()2(. فإهنَّ

ق�ال اإلم�ام النووي : »ويكره س�ب احلمى«)3(. واحلمى تك�ون بقدر اهلل b فهو 
الذي يقدرها وقوًعا، ويرفعها ، وكل يشء من أفعال اهلل b فإنه ال جيوز لإلنسان أن 

.)4( يسبه؛ ألن سبَّه سبًّا خلالقه

وع�ن أيب هري�رة  ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ع�اد مريًضا، ومعه أبو هريرة م�ن َوْعٍك كان 
ُطَها عىل عبدي املؤمن يف  به، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْبرِشْ فإنَّ اهللَ يقول: هي َناِري ُأَس�ليِّ

الدنيا؛ لتكوَن َحظَُّه من النار، يف اآلخرة(()5(.

)١( )تزفزفني( من الزفزفة، وهي تريك الرياح احلشيش حتى يصوت، ويقال للريح إذا اشتد هبوهبا: زفزافة؛ 
الطائر جناحيه،  الرفرفة تريك  بأن  واجتح  –بالراء-  )ترفرفني(  بعضهم:  رواه  وقد  لصوت حركتها. 
املشكل )١05/3(،  الطائر جناحيه. واألول أصح. كشف  بتحريك  للحمى وانزعاجها  فشبه رعدهتا 
وانظر: رشح النووي عى صحيح مسلم )١3١/١6(، مرقاة املفاتيح )١١3١/3(، رشح الطيبي عى 

مشكاة املصابيح )١34١/4(، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )548/6(.
)2( صحيح مسلم ]2575[. 

)3( األذكار )ص:364(.
)4( انظر: رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني )467/6(.

)5( أخرجه ابن أيب شيبة ]١0802[، وأمحد ]2088[، وهناد ]39١[، وابن ماجه ]3470[، ويف )الزوائد( 
)6١/4(: »هذا إسناد صحيح رجاله موثقون«. وأخرجه أيًضا: الرتمذي ]2088[، واحلاكم ]١277[ 
الكربى(  )السنن  يف  والبيهقي   ،)86/6( )احللية(  يف  نعيم  أبو  أخرجه  كام  اإلسناد،«  »صحيح  وقال: 

]659١[، ويف )شعب اإليامن( ]9384[، وابن عساكر )297/66(.
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وَها عنكم  ى كرٌِي من كرِِي َجَهنََّم، َفنَحُّ مَّ عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))احْلُ
باملاء البارد(()١(.

قال احلافظ ابن رجب : »فإذا كانت احلمى من النار ففي هذه األحاديث الس�ابقة 
أهنا حظ املؤمن من نار جهنم يوم القيامة.

 واملعن�ى - واهلل أعل�م-: أن احلم�ى يف الدنيا تكفر ذنوب املؤم�ن، ويطهر هبا، حتى 
يلقى اهلل b بغري ذنب، فيلقاه طاهًرا مطهًرا من اخلبث، فيصلح ملجاورته يف دار كرامته 
دار الس�الم، وال حيت�اج إىل تطه�ري يف كري جهن�م غًدا، حيث مل يكن في�ه خبث حيتاج إىل 

تطهري. 

وهذا يف حق املؤمن الذي حقق اإليامن ومل يكن له ذنوب إال ما تكفره احلمى وتطهره. 

وق�د تواترت النصوص عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص بتكفري الذنوب باألس�قام واألوصاب وهي 
ا يطول ذكرها«)2(. كثرية جدًّ

9 - سب الريح:

جاء يف احلديث النهي عن س�ب الريح، فعن عن أيب هريرة  قال س�معت رس�ول 
ي�ُح من َرْوِح اهلل، ت�أيت بالرمحة، وتأيت بالعذاب، ف�إذا رأيتموها، فال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: ))الريِّ

َها(()3(. َتُسبُّوَها، وسلوا اهلل خريها، واستعيذوا به من َشيِّ

)١( أخرجه ابن ماجه ]3475[، ويف )الزوائد( )6١/4(: »إسناده صحيح ورجاله ثقات«.
)2( جمموع رسائل احلافظ ابن رجب )374/2(.

)3( أخرجه معمر بن راشد ]20004[، والشافعي )8١/١(، والبخاري يف )األدب املفرد( ]720[، وأمحد 
]763١[، وابن ماجه ]3727[، وأبو داود ]5097[، والنسائي يف )الكربى( ]١0699[، وأبو يعى 
]6١42[، وابن حبان ]١007[، واحلاكم ]7769[، وقال: »صحيح اإلسناد« ووافقه الذهبي. وأخرجه 
»إسناده  )ص:48١(:  و)الرياض(  )ص:١79(  )األذكار(  ىف  النووي  قال   .]6464[ البيهقي  أيًضا: 

حسن«.
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قال اإلمام النووي : »قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِمْن َرْوِح اهلل(( هو بفتح الراء، قال العلامء: أي: 
من رمحة اهلل b بعباده«)١(.

طِيٌع،  َياَح؛ فإهنا خلٌق هلل تعاىل محُ بَّ الرِّ قال اإلمام الشافعي : »ال ينبغي أِلََحٍد َأْن َيسحُ
وجنٌد من أجناده، جيعلحُها رمحًة ونِْقَمة إذا شاء«)2(.

وامل�رشوع أن يقول املس�لم عن�د هبوب الريح ما أرش�د إليه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص كام صحَّ عن 
ي�ح، قال: ))اللُهمَّ إين أس�ألك  عائش�ة  أهن�ا قال�ت: كان النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص إذا َعَصَفِت الرِّ
َها، وَشيِّ ما فيها، وَشيِّ  خريه�ا، وخري ما فيها، وخري ما ُأرس�لت به، وأع�وذ بك من َشيِّ

ما  ُأرس�لت به(()3(. 

10- سب الديك:

جاء يف احلديث النهي عن س�بِّ الديك في�ام رواه زيد بن خالد اجْلحَُهنِيِّ  قال: قال 
الة((، ويف لف�ظ: ))فإنه يدعو إل  ُه ُيوِق�ُظ لِلصَّ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال َتُس�بُّوا الّدي�َك؛ فإنَّ

الصالة(()4(. 

، وال  َس�بَّ قال اْل�َحِليِميُّ : »يؤخذ منه أن كل من اس�تفيد منه اخلري ال ينبغي أن يحُ
َْسنحُ إليه. قال: وليس معنى قوله: ))فإنه يدعو إل الصالة((  ْكَرمحُ وحيحُ ْس�َتَهاَن به، بل يحُ أن يحُ

)١( األذكار، لإلمام النووي )ص:١79(، رياض الصاحلني )ص:48١(. املجموع رشح املهذب )97/5(.
اإلمام  مذهب  يف  البيان   ،)97/5( املهذب  رشح  املجموع  وانظر:   ،)690/2( الشافعي  لإلمام  اإلم،   )2(

الشافعي )690/2(، األذكار، لإلمام النووي )ص:١80(.
)3( صحيح مسلم ]899[.

)4( أخرجه الطياليس ]999[، وأمحد ]2١679[، وأبو داود ]5١0١[، والنسائي يف )الكربى( ]١07١5[، 
)الكبري( ]52١0[، و)األوسط(  وابن حبان ]573١[، والطرباين يف  الرساج ]١447[،  العباس  وأبو 
النووي ىف  ]3620[، وأبو نعيم يف )احللية( )346/6(، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]4809[. قال 

)األذكار( )ص:364( و)الرياض( )ص:48١(: »إسناده صحيح«.
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أن يق�ول بصوته حقيقة: صلوا أو حانت الصالة، بل معناه: أن العادة جرت بأنه يرصخ 
عن�د طلوع الفجر، وعند الزوال فِْطَرًة َفَطَرهحُ اهلل b عليها«)١(. »وفيه: أن بعض اخلصال 

احلميدة يف احليوان مانع من َسبِّه، فكيف باملؤمن من اإلنسان؟!«)2(.

ييِّ والكافر: ميِّ 11- سب الذيِّ

يِّ معصية، ويعزر املسلم إن َسبَّ الكافَر. مِّ َسبُّ امْلحُْسِلِم لِلذِّ

قال الشافعية: سواء أكان حيًّا، أو َميًِّتا، يعلم موته عى الكفر.

ويِتُّ   من احلنابلة: التعزير حلقِّ اهلل تعاىل)3(. وقال اْلبحُهحُ

12- سب املخلوقات عموًما:

جاء يف احلديث النهي عن سبِّ املخلوقات عموًما كام جاء يف احلديث عن أيب متيمة، 
عن رجل من قومه، أنه أتى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو قال: ش�هدت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأتاه رجل 
فق�ال: أنت رس�ول اهلل؟ أو قال: أنت حمم�د؟ فقال: ))نعم((، قال: ف�إالم تدعو؟ قال: 
))أدع�و إل اهلل b وح�ده، من إذا كان بك رض فدعوته كش�فه عن�ك، ومن إذا أصابك 
َعاُم َس�نٍَة َفَدَعْوَتُه َأْنَبَت لك، ومن إذا كن�ت يف أرٍض َقْفٍر َفَأْضَلْلَت َفَدَعْوَتُه َردَّ عليك((، 
قال: فأس�لم الرجل، ثم قال: أوصني يا رس�ول اهلل، قال له: ))ال َتُسبَّنَّ شيًئا((، أو قال: 

))َأَحًدا((، قال: فام َسَبْبتحُ َبِعرًيا وال َشاًة منذحُ أوصاين رسولحُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص..احلديث)4(.

)١( فتح الباري، البن حجر )353/6(، وانظر: فيض القدير )6/ 399(.
)2( مرقاة املفاتيح )2676/7(.

)3( املوسوعة الفقهية الكويتية )24/١4١(.
)4(  أخرجه أمحد ]١66١6[، واللفظ له.  قال اهليثمي )72/8(: رواه أمحد، وفيه احلكم بن فضيل، وثقه 
أبو داود وغريه، وضعفه أبو زرعة وغريه، وبقية رجاله رجال الصحيح«. وأخرجه أيًضا: ابن أيب شيبة 
عن أيب جري اهلجيمي ]792[، وأبو داود ]4084[، وابن أيب عاصم يف )اآلحاد واملثاين( ]١١83[، 

والنسائي يف )الكربى( ]96١5[، والطرباين يف )الكبري( ]6386[، والبيهقي ]2١093[.      
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خاتمة
و»املستقرئ لصور السب جيد أنه تعرتيه األحكام اآلتية:

 ،b بُّ اهلل ، كالذي َيسحُ �ابُّ أوال: احلرمة: وهي أغلب أحكام الس�ب، وقد يكفر السَّ
بُّ الرسولملسو هيلع هللا ىلص، أو املالئكة. أو َيسحُ

ى. ثانًيا: الكراهة: َكَسبِّ احْلحُمَّ

ثالًثا: خالف األوىل: وذلك إذا َسبَّ امْلَْشتحُومحُ َشامِتَهحُ بَِقْدر ما َسبَّهحُ به، عند بعض الفقهاء.

�ابِّ بَِق�ْدِر ما َس�بَّ به عن�د أكثر  اِر، َوَس�بِّ السَّ رابًع�ا: اجل�واز: نح�و: َس�بِّ األرَْشَ
الفقهاء«)١(. 

، وإن كان جائًزا، والصرب والعفو، وذلك من متام  واألَْوىَل صون اللس�ان عن الس�بِّ
الفض�ل –كام تق�دم-. واالحرتاز عن مس�ببات اللعن والس�ب، كالغض�ب الذي هييج 

اللسان، وعن مقابلة السب بمثله -كام تقدم-. 

بيِّ واللعن: رابًعا: الوقاية والعالج من آفات السَّ

١– حفظ اللسان وصونه عن السبِّ واللعن، وقول الفحش، وبذيء الكالم.  

2- احل�ذر م�ن زالِت اللس�ان، ويك�ون باإلق�الل م�ن ال�كالم، والتفك�ر والت�أين، 
م�ت أحياًن�ا، وأن يرتَك املس�لم ما ال يعنيه، وأن ال خي�وض يف باطٍل، وأن  والصَّ

يحُْعرض عمن خيوض فيه.

َقابِل السب بمثله فضاًل عن الزيادة عن ذلك. 3– أن ال يحُ

)١( انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )١35/24(.
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4– العف�و والتس�امح، والتج�اوز ع�ن هف�وات وزالت الن�اس، ومقابلة اإلس�اءة 
باإلحسان، والرفق واحللم:

 :b إنَّ دواَم الودِّ واملحبة بني الناس يقتض جتاوز اهلفوات، وس�رت الزالت. قال اهلل
﴿ ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئوئ ﴾ ]يوس�ف:77[. وقلي�ل من الصرب وضبط 
األعص�اب ح�ني تقع اخلصومة يدفع كثرًيا من الرش. بل جيل�ب اخلري والنفع يف كثري من 

األح�وال، ق�ال اهلل b -مث�اًل- ع�ن النس�اء: ﴿ۉ  ۉې  ې  ې           
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴾ ]النساء:١9[.

ْس�َن اخلحُلق س�بًبا يكون به العدوُّ   وقد جعل اهلل b مقابلَة اإلس�اءة باإلحس�ان، وححُ
گ  گ  گ  گ  ک  نحُ في�ه صداقةحُ الصديق، ق�ال اهلل b: ﴿ ک  صديًق�ا، وتتمكَّ
ڱ﴾ ]فصل�ت:34[. إن كل إس�اءة تقاب�ل باإلحس�ان  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
س�وف يكون ل�ه من األثر الطيب ما يمحو أثرها، ويعالج م�ا أحدثته من صدع وجفاء. 
يعن�ي: أنك إذا أحس�نت إىل من أس�اء إليك قادت�ه تلك احلس�نة إىل مصافاتك وحمبتك. 
ومقابلة الس�يئة باحلس�نة مرتبة عظيمة ال يرتقي إليها من عباد اهلل b إالَّ من امتلك زمام 

نفسه. 

 b ومل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعف�و ويص�فح –كام تقدم-. واهلل
كام رشع القصاص عداًل، فقد ندب إىل العفو والصفح فضاًل، وقد تقدم حديث: ))وما 

ا((.   زاد اهلل عبًدا بعفو إال عزًّ

وال خيف�ى أن الرفق باخللق واحللم واألناة وس�عة الصدر من أس�باب املحبة، ودوام 
الود. وقد جاء يف احلديث عن عائش�ة  قالت: دخل رهط من اليهود عى رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: الس�ام عليكم، قالت عائش�ة : ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة، 
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قالت: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))مهاًل يا عائشة، إن اهلل يب الرفق يف المر كله((، فقلت: 

يا رس�ول اهلل، أومل تس�مع ما قالوا؟ قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))قد قلت: وعليكم(()١(. ويف 

رواية: ))مه يا عائشة، فإن اهلل ال يب الفحش والتفحش(()2(.

ويف رواي�ة: ع�ن عائش�ة  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: ))يا عائش�ة: إن اهلل رفيق يب 

الرفق، ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف، وما ال يعطي عىل ما سواه(()3(.

وقال : ))إن اهلل b ليعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل اخلرق)4(، وإذا 

أحب اهلل عبًدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يرمون الرفق إال قد حرموا(()5(.

وعن أنس بن مالك  أن أعرابيًّا بال يف املسجد، فقاموا إليه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

))ال تزرموه((، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه)6(. 

فمن الصفات التي حيبها اهلل : الرفق واللني، واحللم واألناة؛ لقول رس�ول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لألشج -أشج عبد القيس-: ))إن فيك خصلتني يبهام اهلل: احللم، والناة(()7(.

5 - أن حيذر السالك خطوات الشيطان ونزغاته ووساوسه:

)١( صحيح البخاري ]6024، 6030، 640١[، مسلم ]2١64، 2١65[.
)2( صحيح مسلم ]2١65[. وقد تقدم بيان معنى: )الفاحش( و)املتفحش(.

)3( صحيح مسلم ]2593[.
)4( بضم أوله املعجم وسكون الراء ضد الرفق. و)اخلرق( بفتحتني مصدر، و)األخرق( وهو ضد الرفيق 

وبابه طرب، واالسم )اخلرق( بالضم.
)5( أخرجه الطرباين يف )الكبري( ]2274[، قال اهليثمي )١8/8(: »رواه الطرباين، ورجاله ثقات«. وضعفه 
والرتهيب(  الرتغيب  )صحيح  يف  األلباين  الشيخ  قال  )ص:١083(،  اإلحياء(  )تريج  يف  العراقي 

]2666[: »حسن لغريه«.
)6( صحيح البخاري ]6025[. )ال تزرموه(: ال تقطعوا عليه بوله.

)7( صحيح مسلم ]١7[.
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 إن من أس�باب الوقاية من )آفات الس�ب واللعن(: االحرتاز من نزغات الش�يطان، 
ر  ومهزاته ووساوس�ه، واالس�تعاذة ب�اهلل b منه، فالش�يطان ينزغ بني الن�اس، وقد حذَّ

اهلل b  نزغات�ه فق�ال : ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  
ڑ  ک    ک   ک  ک  ﴾ ]اإلرساء:53[،  وق�ال اهلل b ع�ى لس�ان يوس�ف 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ﴿  :
ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾ ]يوسف:١00[.

ٍد، قال: اْسَتبَّ رجالن عند النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ونحن  َ وقد جاء يف احلديث: عن سليامن بن رصحُ
ه، فق�ال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إينيِّ  ْغَضًبا ق�د امْحَرَّ وجهحُ �بُّ صاحَبه محُ مها َيسحُ لحُ�وٌس، وأحدحُ عن�دهحُ جحُ

جيم(()١(. ْيطان الرَّ لْعَلُم كلمًة، لو قاهلا لَذَهَب عنه ما َيِد، لو قال: َأُعوُذ باهلل من الشَّ

ڍڌ﴾  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   ﴿چ   تعاىل:  قال   :b اهلل  وقال 
ک   ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ﴿ڈ     تعاىل:  وقال  ]األعراف:200[، 
ھ  ھ   ﴿ہ   سبحانه:  وقال  ]األعراف:20١[،  گ﴾  گ    گ    ک    
ھ   ھ    ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]فصلت:36[. وسيأيت تفصيل ذلك 

يف )أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعالج(.

6 - النظر بعني البصرية إىل عاقبة السب واللعن يف الدنيا واآلخرة.

7 - البيئة الصاحلة يف البيت واحلي واملدرسة واملسجد. 

8 - جماهدة النفس واهلوى والشيطان.

9 - بناء العقيدة السليمة التي تقوم عى أساس من االلتزام باألخالق والقيم. 

–  أداء الفرائض، واإلكثار من النَّوافل:  ١0
)١( صحيح البخاري ]6048، 6١١5[، مسلم ]26١0[.
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إن م�ن األس�باب فإهنا متنع من الرشود عن هنج الصاحل�ني: تقق التقوى يف املكلف 
بالت�زام أم�ر اهلل b، واجتناب هني�ه، ومالزمة ذك�ره، وقراءة كتاب�ه، والبحث عن حال 

مطمعه، وأداء حقوق اخللق، والتنوع يف العبادات، واإلكثار من النوافل.

والعب�ادات والتكالي�ف الرشعي�ة هل�ا مقاصد س�امية، وهي تق�ق يف العب�د معنى: 
التكلي�ف، وه�و اإلذعان لرشع�ة اهلل تعاىل، ذل�ك اإلذعان الذي خي�رج املكلَّف إىل حدِّ 
د حركاٍت يؤدهيا اإلنس�ان دون أن  الة ليس�ت جمرَّ اإلنس�انية، وإىل مق�ام العبودية، فالصَّ
يك�ون هل�ا األثر النَّاج�ع يف املكلَّف، فقد بنيَّ احل�قُّ b أهنا تنمي يف العبد ش�عور املراقبة 
هلل b، فتنهاه عن الفحش�اء واملنكر والبغي، فتزكو نفس العبد، وتعلو مهته، ويبتعد عام 
يس�خط اهلل تع�اىل من ق�ول أو فعل؛ ألن االنته�اء ال يكون إال من ذاك�ر هلل b، مراقٍب 

ل�ه يف أفعال�ه وأقواله وأحوال�ه. ق�ال اهلل b: ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې     
ى﴾ ]العنكبوت:45[. 

»فالص�الة تطه�ر الروح، وتزكي النفس; ألهنا تنهى عن الفحش�اء واملنكر، وتريب يف 
املصل ملكة مراقبة اهلل تعاىل وخش�يته لدى اإلس�اءة، وحبه والرجاء فيه عند اإلحسان، 

وتذكره دائاًم بكامله املطلق، فتوجه مهته دائاًم إىل طلب الكامل«)١(.  

ر يرقى هبا إىل الع�امل الروحي، وخيلعها من عامل احلس،  و»النف�وس يف حاج�ة إىل مذكِّ
ويوجهها إىل مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك األرجاس واألدران، وترتفع 
عن البغي والعدوان، ومتيل إىل العدل واإلحسان، ذلك املذكر هى الصالة التي تنهى عن 

الفحشاء واملنكر، وتنفي اجلزع واهللع عند املصايب، وتعلِّم البخيل الكرم واجلود«)2(.

)١( انظر: تفسري املنار )6/ 2١4(.
)2( انظر: تفسري املراغي )2/ 20١(.
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نَّة ووجاء. وقل مثل ذلك يف سائر  والصيام كذلك يعزز شعور املراقبة هلل b، فهو جحُ
العبادات والتكاليف؛ فإن هلا مقاصد سامية ترتقي باملكلف، وتصلح أحواله.

والنوافل متنع السالكني من الرشود عن هنج الصاحلني، وتصون اللسان عن كل قول 
ب منه . وقد جاء يف احلديث: قال رس�ول اهلل  َقرِّ ذميم؛ ألهنا تحُْوِرث املراقبة هلل b، وتحُ
ب إيلَّ عبدي بيء أحب  ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل قال: من عادى يل وليًّا فقد آذنته باحلرب، وما تقرَّ
إيل مما افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت 
س�معه الذي يس�مع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يمي 
هبا، وإن سألني لعطينه، ولئن استعاذين لعيذنه، وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي 
عن نفس املؤمن، يكره املوت وأنا أكره مس�اءته(()١(، يعني: إس�اءته بفعل ما يكره. قال 
اب�ن رج�ب : »امل�راد هبذا ال�كالم أن من اجته�د بالتق�رب إىل اهلل b بالفرائض، ثم 
بالنوافل قربه إليه، ورقاه من درجة اإليامن إىل درجة اإلحس�ان، فيصري يعبد اهلل b عى 
احلض�ور واملراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة اهلل b وحمبته وعظمته وخوفه ومهابته 
وإجالله واألنس به والش�وق إليه، حتى يصري هذا الذي يف قلبه من املعرفة مش�اهًدا له 

بعني البصرية«)2(. وذلك من أعظم أسباب األمن واهلداية.

١١- اإلكثار من ذكر اهلل b، ومن  الدعاء واالستغفار:

رحُ العبَد باهلل  َذكِّ كَر يحُ إن كثرة ذكر اهلل b من أعظم أسباب احلفظ من املعصية؛ ألن الذِّ
تع�اىل وصفات�ه، وعظمته، فيكون حارًضا مع اهلل تعاىل، ومس�تحًرا ملا يعتقده عن اهلل، 

)١( صحيح البخاري ]6502[، قوله: )ما ترددت(: كناية عن اللطف والشفقة وعدم اإلرساع بقبض روحه. 
و)مساءته(: إساءته بفعل ما يكره.

)2( جامع العلوم واحلكم، البن رجب )ص:345- 346(.
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فيحج�زه ذلك ع�ن املعصية. وبذك�ر اهلل b تطمئن القلوب، ك�ام اهلل b:﴿مب  ىب  
يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث﴾ ]الرعد:28[. 

وبالدع�اء يك�ون العبدحُ قريًبا م�ن اهلل b ك�ام اهلل b:﴿َوى ائ ائ  ەئ  ەئ  
ىئ﴾  ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ  
]البقرة:١86[، وقال سبحانه: ﴿ڀٺٺٺٺ ﴾ ]غافر:60[. وقل 
مثل ذلك يف االستغفار؛ فإنه يمد العبد بالقوة، ويفتح له أبواب اخلري كام  قال اهلل b عى 

لسان هود : ﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی    ی\﴾ ]هود:52[.

١2–  اإلكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته.

١3- جمالسة الصاحلني وأرباب العزائم واهلمم:

إنَّ جمالس�ة الصاحل�ني وأرب�اب العزائم واهلمم تبعث يف النف�س اهلمة لتقليدهم 
والتشبه هبم. 

١4- االحرتاز عن مس�ببات اللعن والسب، كالغضب، وكمقابلة السب بمثله –كام 
تقدم-. ويعني عى ترك الغضب: 

أ  -  استحضار ما جاء يف كظم الغيظ من الفضل، وما جاء يف عاقبة ثمرة الغضب من 
الوعي�د: قال اهلل b: ﴿ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ    ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ ]آل عمران:١33-١34[. 

ويف احلدي�ث: ))م�ن كظ�م غيًظا وهو قادر ع�ىل أن ينفذه دع�اه اهلل عىل رؤوس 
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اخلالئق يوم القيامة؛ حتى خيريه من احلور العني يزوجه منها ما ش�اء(()١(، وقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: ))ما من جرعة أعظم أجًرا عند اهلل، من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه 

اهلل(()2(.

ب-  أن يملك اإلنس�ان نفس�ه عند الغضب:  وقد جاء يف احلديث: ))ليس الش�ديد 
َعة، إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(()3(.  »فإنه إذا ملكها كان  َ بالرصُّ
ق�د قهر أقوى أعدائه، ورش خصومه، ولذلك قيل: أعدى عدوك: نفس�ك التي 

بني جنبيك«)4(.  

ق�ال احلاف�ظ ابن رجب : »وقد مدح اهلل م�ن يغفر عند غضبه، فقال: ﴿ گ 
گ گ ڳ ڳ﴾ ]الش�ورى:37[؛ ألن الغضب حيمل صاحبه عى أن يقول 

غري احلق، ويفعل غري العدل، فمن كان ال يقول إال احلق يف الغضب والرضا دلَّ 
ذلك عى شدة إيامنه، وأنه يملك نفسه«)5(.

ج -  أن يس�تعيذ ب�اهلل b من الش�يطان الرجيم: فقد اس�تبَّ رج�الن عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ونحن عنده جلوس، وأحدمها يس�ب صاحبه مغضًبا قد امحر وجهه فقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: ))إين لعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما يد، لو قال: أعوذ باهلل من الشيطان 

الرجيم(()6(.
)١( أخرجه أمحد ]١56١9[، وابن ماجه ]4١86[، وأبو داود ]4777[، والرتمذي ]202١[، وقال: »هذا 
حديث حسن غريب«، كام أخرجه أبو يعى ]١497[، والطرباين يف )الكبري( ]4١5[، ويف )األوسط( 
]9256[، ويف )الصغري( ]١١١2[، وأبو نعيم يف )احللية( )47/8(، والبيهقي يف )السنن( ]١6645[، 

ويف )شعب اإليامن( ]7950[، بألفاظ متقاربة. وللحديث أطراف أخرى. 
)2( أخرجه أمحد ]6١١4[، وابن ماجه ]4١89[. قال البوصريي: »هذا إسناد صحيح رجاله ثقات« مصباح 

الزجاجة )233/4(.
)3( صحيح البخاري ]6١١4[، مسلم ]2609[.

)4( مرقاة املفاتيح )3١88/8(. وانظر: فتح الباري، البن حجر )١/١43(، )١0/520(.
)5( جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبل )١/١66(.

)6( صحيح البخاري ]570١، 5764[، مسلم ]68١2، 68١3[. 
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د- تغيري السلوك يف مواجهة املشكالت: وال يكون جتنب الغضب بتناول املهدئات؛ 
ألن تأثريها يأيت بتكرار تناوهلا، وال يستطيع الذي يتعاطى املهدئات أن يتخلص 
منها بس�هولة، وألن الغضب يغري الس�لوك فإن العالج يكون بتغيري السلوك يف 
مواجهة املش�كالت، وذلك من خالل االس�رتخاء النف�يس والعضل، وتدريب 
النَّفس عى ضبط األعصاب حيال املواقف الصعبة، فإنام احللم بالتَّحلم، والصرب 
بالتَّصرب، وكلام ارتفع مس�توى االنفعال قلَّ التفكري. ومن وس�ائل السيطرة عى 
االنفع�االت: االنتقال من اهليئة واحلالة التي هو عليها إىل هيئة أخرى، فإذا كان 
واقًفا فليجلس أو ليضجع؛ ليعطي نفسه فرصة للتأمل والرتوي واهلدوء. يقول 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))إذا َغِض�َب أحُدكم وهو قائ�ٌم فليجلْس، فإْن ذه�ب عنه الغضُب 
وإال فليضطج�ْع(()١(؛ ألنَّ القائ�م متهيىء للحركة والبط�ش، والقاعد دونه يف 
هذا املعنى، واملضطجع ممنوع منهام، فيش�به أن يكون النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنام أمره بالقعود 
واالضطجاع؛ لئال تبدر منه يف حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيام بعد واهلل 

أعلم)2(. 

ه�� - اجتن�اب أس�باب الغضب: ج�اء يف احلدي�ث: ))اْجَتنِ�ب الَغَض�ب(()3(. قال 
العالم�ة املناوي : قوله: ))اجتنب الغضب(( »أي: أس�بابه، أي: ال تفعل ما 

يأمر به وحيمل عليه من قول أو فعل«)4(.

)١( أخرجه أمحد ]2١348[، وأبو داود ]4782[، وأبو يعى كام يف )إتاف اخلرية املهرة( ]١758[، وابن 
حبان ]5688[، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]7932[. قال العراقي: »أخرجه أمحد بإسناد جيد« املغني 
عن محل األسفار )ص:١070(، وقال اهليثمي يف )جممع الزوائد( )7١/8(: »رواه أمحد، ورجاله رجال 

الصحيح«.
برشح  التيسري   ،)540  /3( اجلوزي  البن  املشكل،  كشف   ،)١08/4( للخطايب  السنن،  معامل  انظر:   )2(

اجلامع الصغري )١/١١7(.
)3( أخرجه ابن أيب شيبة يف )مصنفه( ]25386[، وأمحد ]23468[ بإسناد صحيح. كام أخرجه ابن أيب الدنيا 

يف كتاب ذم الغضب، وابن عساكر كام يف  )كنز العامل( ]769١[.
)4( فيض القدير )١/١52(.
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و-  التبصري باآلثار الضارة، والعواقب املهلكة املرتتبة عى الغضب. 

ز-  إلصاق اخلدِّ باألرض والتمرغ يف تراهبا حتى يسكن غضبه؛ ملا يف ذلك من الضعة 
عن االستعالء، وتذكار أن من كان أصله من الرتاب ال يستحق أن يتكرب)١(.

ح- الوض�وء: وه�و من تغ�ري احلالة والس�لوك، ويفي�د يف تفيض االنفعال ونس�بة 
احلرارة يف اجلسد عند محرة العينني، وانتفاخ األوداج.

ي-  دفع الغضب بالعفو واحللم والصرب، واحتامل األذى.

ك- التميي�ز ب�ني الغضب املحمود والغضب املذموم، واالنتص�ار لدين اهلل تعاىل، ال 
نرصة للنفس واهلوى، أو حلظ من حظوظ الدنيا الفانية.

ل- أن يتذك�ر الغاضب ق�درة اهلل b عليه، وحاجته إىل عفو ربه، فال يأمن إن أمىض 
عقوبته بمن قدر عليه أن يمض اهلل غضبه عليه يوم القيامة.

والتذكر يدفع نزعات النفس ووساوس الشيطان، قال اهلل b: ﴿ ڈ    ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک گ گ  گ﴾ ]األعراف:20١[.

وع�ن جماه�د، يف ق�ول اهلل b: ﴿ ک  ک  ک﴾ ق�ال: الغضب)2(. وقد 
روي ع�ن اب�ن عباس وس�عيد ب�ن جبري وعب�د الرمحن ب�ن زيد ابن أس�لم نحو 

ذلك)3(.

)١( انظر: مرقاة املفاتيح )8/ 32١8(، تفة األحوذي برشح جامع الرتمذي )359/6(.
)2( انظر: تفسري الطربي )١3/ 336(.

)3( انظر: تفسري ابن أيب حاتم )5/ ١640(، 
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وقال تعاىل: ﴿َواذُْكْر َربََّك إَِذا نَِسيَت﴾ ]الكهف:24[. قيل: أي: إذا غضبت، 
وه�و ق�ول عكرمة)١( وقد ذكر احلاف�ظ ابن كثري  أنه تفس�ري بالالزم)2(. وقال 
األل�ويس : »ووجه تفس�ري النس�يان بالغضب أنه س�بب للنس�يان«)3(. وقال 
أب�و بكر ابن العريب : »وأما من ق�ال: معناه: واذكر ربك إذا غضبت -بالغني 
والض�اد املعجمتني- فمعن�اه: التثبت عند الغضب؛ فإن�ه موضع عجلة، ومزلة 

قدم، واملرء يؤاخذ بام ينطق به فمه«)4(.

فتب�ني مم�ا تقدم أن املعنى أعم، فيك�ون معنى اآلية: اذكر ربك إذا نس�يت ذكره، 
أي: إرجع إىل الذكر إذا غفلت عنه، واذكره يف كل حال.

م-  أن يس�أل ربه أن يرزقه احللم، وكظم الغيظ، وس�عة الصدر، وأن يدرب نفسه 
عى تمل األذى، والتحل بمكارم األخالق.

ن-  أن يطال�ع س�رية املصطف�ى ملسو هيلع هللا ىلص والصاحلني من أمته الذين تأس�وا به، فام كانوا 
يغضبون إال هلل تعاىل. 

س-  أن يسكت عند الغضب:

فق�د روي ع�ن ابن عباس  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ي�رسوا وال تعرسوا، وإذا 
غضب أحدكم فليسكت(()5(.

)١( أخرجه ابن أيب شيبة يف )املصنف( ]35465[، وابن أيب حاتم يف )التفسري( ]١2763[. وأبو نعيم يف 
)احللية( )532/١0(، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]7943[.

)2( تفسري ابن كثري )١49/5(.
)3( روح املعاين )8/ 238(.

)4( أحكام القرآن )3/ 228(.
اهليثمي  قال   .]245[ املفرد(  )األدب  يف  والبخاري   ،]2١36[ وأمحد   ،]2730[ الطياليس  أخرجه   )5(

)70/8(: »رواه أمحد والطرباين، ورجال أمحد ثقات؛ ألن ليثا رصح بالسامع من طاوس«.
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ق�ال احلاف�ظ ابن رجب : »وهذا أيًضا دواء عظي�م للغضب؛ ألن الغضبان يصدر 
منه يف حال غضبه من القول ما يندم عليه يف حال زوال غضبه، كثرًيا من السباب وغريه 

مما يعظم رضره، فإذا سكت زال هذا الرش كله عنه. 

وما أحسن قول مورق العجل : ما امتألت غيًظا قط، وال تكلمت يف غضب قط 
بام أندم عليه إذا رضيت. 

وغض�ب يوًم�ا عمر بن عبد العزيز  فقال له ابنه عبد امللك رمحهام اهلل: أنت يا أمري 
املؤمن�ني مع ما أعط�اك اهلل وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فق�ال له: أو ما تغضب يا 
ْد فيها اْلَغَضَب حتى ال َيْظَهَر  ْغنِي َس�َعةحُ َجْويِف إن مل َأْردحُ عبد امللك؟ فقال عبد امللك: ما تحُ

؟ قال: وكان له بطني)١(. فهؤالء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب«)2(. هحُ منه يشٌء أكرهحُ

وقال العالمة املناوي : »السكوت يسكن الغضب، وحركة اجلوارح تثريه«)3(.

* * *    * * *

ويق�ال كذلك يف أس�باب الوقاية من آفات الس�ب واللعن والعالج م�ا تقدم بيانه يف 
أس�باب الوقاية من اآلفات السابقة، وما سيأيت يف إمجال أسباب الوقاية العامة من آفات 

اللسان والعالج.

* * *    * * *

)١( ذكره ابن أيب شيبة يف )املصنف( ]35092[، وأبو نعيم يف )احللية( )358/5(.
)2( جامع العلوم واحلكم )١/ 366( بترصف يسري.

)3( فيض القدير )328/4(. 
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اآلفة السابعة
b ألي على اهلل التَّ

أواًل: تعريف التَّأيل:

1- تعريف التَّأيل يف اللغة:

( و)ْأَتَى(  ْؤيِل )إِياَلًء(: َحَلَف، و)َتَأىلَّ ، وهو مصدر. يقال: )آىَل( يحُ : احلَِلفحُ ياَلء باملدِّ اإْلِ
مثل�ه. ومن�ه قول�ه : ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾]الن�ور:22[. و)اأْلَلِيَّ�ة(: اليمني، 
�اة. وال تق�ل: إِْلَيٌة –بالكرس-، وال: لِيٌَّة.  ومجعه�ا: )َأاَلَيا(. و)اأْلَْلَية( –بالفتح - َأْلَيةحُ الشَّ

فإذا َثنّْيَت قلَت: َأْلَياِن فال تلحقه التاء.

ًيا،  ْؤيل إِيالء، وتَأىّل يتأىلَّ تألِّ ق�ال أبو عبيد : األَْلوة، واألحُلِيَّة: الَيِمني. والفع�ل: آىل يحُ
وائتى َيأتل ائتالًء)١(.

، وبه فحُرسِّ قوله تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾،  : احلَِلفحُ اء : االْئتاِلءحُ وقال الفرَّ
أي: ال حيلف، وذلك أن أبا بكر  حلف أال ينفق عى ِمْسَطح بن أحَُثاَثة وقرابته الذين ذكروا 
عائشة . وكانوا ذوي جهد  فأنزل اهلل b: ﴿   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کک    ﴾]النور:22[، 

فقال أبو بكر : بى يا رب. فأعادهم إىل نفقته)2(.

 ،)3١0/١5( لألزهري  اللغة،  هتذيب   ،)54/١( سالم  بن  القاسم  بيد  عحُ أليب  احلديث،  غريب  انظر:   )١(
الصحاح، للجوهري، مادة: )أال( )6/227١(.

)2( معاين القرآن، للفراء )248/2(، وانظر: هتذيب اللغة، لألزهري )3١0/١5(. واحلديث يف )صحيح 
البخاري( ]4750، 4757[، ومسلم ]2770[.
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و)املتأيل( - بضم امليم وفتح التاء املثناة من فوق واهلمزة وتش�ديد الالم املكس�ورة-، 
أي: احلال�ف املبال�غ يف اليمني، مأخوذ م�ن: اأْلَلِيَّة  -بفتح اهلمزة وكرس الالم وتش�ديد 

الياء-، وهي اليمني. 

2 - تعريف التَّأيل عىل اهلل b يف االصطالح:

أ-  التأيل عىل اهلل b يف االصطالح: أن حيلف الشخص بأن اهلل b ال يغفر لفالن، أو 
ال يدخله اجلنة أو حيلف بأن اهلل b سيدخله النار. وسيأيت بيان ما جاء فيه من الوعيد.

ب-  ويأيت التأيل يف االصطالح الرشعي بمعنى: احللف عى ترك فعل اخلري واملعروف: 

كام جاء يف احلديث: عن عائشة  تقول: سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صوت خصوم بالباب 
عالية أصواهتام، وإذا أحدمها يس�توضع اآلخر، ويس�رتفقه يف يشء، وهو يقول: واهلل ال 
أفع�ل، فخرج عليهام رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ))أين امُلَتَأيليِّ ع�ىل اهلل، ال يفعُل املعروف؟((، 

.)١( فقال: أنا يا رسول اهلل، وله َأيُّ ذلك َأَحبَّ

ويف هذا كراهة احللف عى ترك اخلري، وإنكار ذلك، وأنه يستحب ملن حلف ال يفعل 
خرًيا أن حينث فيكفر عن يمينه. وفيه الش�فاعة إىل أصحاب احلقوق، وقبول الشفاعة يف 
(( أي: خلصمي ما رغب وأحب من الوضع عنه أو  اخل�ري. وقول�ه: ))وله َأيُّ ذلك َأَحبَّ

الرفق)2(. 

وق�ال اهلل تعاىل: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  
ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ﴾ ]البق�رة:224[، أي: ال جتعل�وا أيامنك�م باهلل b مانعة 
، وصلة الرح�م، ومن اإلصالح ب�ني الناس، إذا حلفت�م عى ترك  لك�م م�ن اخلري وال�ربِّ

)١( صحيح البخاري ]2705[، مسلم ]١557[.
)2( انظر: رشح النووي عى صحيح مسلم )220/١0(، رشح صحيح البخاري، البن بطال )98/8(.
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ه  يف حل�ف أيب بك�ر  أال ينفق عى ِمْس�َطح ملا  يشء م�ن ذل�ك. ونظ�ري اآلي�ة: قولحُ
قال يف عائشة  ما قال: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ﴾   

]النور:22[ -وقد تقدم-.

َر عن يمينه، ويأيت  َكفِّ فالواج�ب عى من َحَلَف عى يم�نٍي فرأى غريها خرًيا منها أن يحُ
ال�ذي ه�و خري كام جاء يف احلدي�ث: عن أيب هريرة  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من 
ْر  عن يمينه(()١(. حلف عىل يمني، فرأى غريها خرًيا منها، فليْأِت الذي هو خري، وْلُيَكفيِّ

وعن أيب موسى  األشعريِّ  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إين واهلل -إن شاء اهلل- ال 
أحلف عىل يمني، فأرى غريها خرًيا منها، إال أتيت الذي هو خري، وتللتها(()2(.

اَرَة  ، حتى أن�زل اهلل َكفَّ وع�ن عائش�ة : أن أب�ا بكر  مل يك�ن حينث يف يمنٍي َق�طُّ
اليمني، وقال: ))ال أحلف عىل يمنٍي، فرأيت غريها خرًيا منها، إال أتيت الذي هو خري، 

ْرُت عن يميني(()3(. وَكفَّ

َرة  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))يا عبد الرمحِن بَن َس�ُمَرة، ال  وعن عبد الرمحن بن َس�محُ
تسأِل اإلمارَة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألٍة ُوكِْلَت إليها، وإن أوتيتها من غري مسألة ُأعنت 
ْر عن يمينك وْأِت الذي هو  عليها، وإذا حلفت عىل يمني، فرأيت غريها خرًيا منها، َفَكفيِّ

خري(()4(.

)١( صحيح مسلم ]١650[.
)2( صحيح البخاري ]3١33، 4385، 55١8، 6623،  6649، 6680، 67١8، 672١، 7555[، مسلم 

.]١649[
)3( صحيح البخاري ]662١[.

)4( صحيح البخاري ]6622، 6722، 7١47[، مسلم ]١652[.
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وع�ن أيب هري�رة  ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))واهللِ، لن َيلِجَّ أحدك�م بيمينه يف 
اَرَتُه التي افرتض اهلل عليه(()١(. أهله، آَثُم له عند اهلل من أن يعطي َكفَّ

(( يعني: الكفارة)2(. ويف رواية: ))من اْسَتَلجَّ يف أهله بيمني، فهو أعظم إثاًم، لَِيَبَّ

(( أي: من اإلجلاج، وهو أن يقيم عى يمينه وال حينث هبا. قال احلافظ  وقوله: ))َيَلجَّ
اب�ن حجر : »اللََّجاج هو أن يتامدى يف األمر -ولو تبني له خطؤه- وأصل اللََّجاِج يف 

اللغة: اإلرصار عى اليشء مطلًقا)3(. 

وقول�ه: ))يف أهله(( الذين يتررون بعدم حنث�ه. ))آَثُم(( أكثر إثاًم من احلنث الذي 
ْمَحى بالكفارة. يحُ

قال اإلمام النووي : »أما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلَْن(( فبفتح الالم وهو الم القسم. 

(( هو بفتح الياء والالم وتشديد اجليم. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيَلجَّ

و))آَثُم(( هبمزة ممدودة وثاء مثلثة، أي: أكثر إث�اًم. 

ومعن�ى احلدي�ث: أنه إذا حلف يمينً�ا تتعلق بأهله، ويتررون بع�دم حنثه، ويكون 
احلنث ليس بمعصية، فينبغي له أن حينث فيفعل ذلك اليشء ويكفر عن يمينه.

فإن قال: ال أحنث، بل أتورع عن ارتكاب احلنث، وأخاف اإلثم فيه فهو خمطئ هبذا 
القول، بل استمراره يف عدم احلنث، وإدامة الرر عى أهله أكثر إث�اًم من احلنث.

)١( صحيح البخاري ]6625[، مسلم ]١655[.
(( أي: ليفعل ما هو اخلري، وهو احلنث  )2( صحيح البخاري ]6626[. و))استلج((: أقام عى يمينه. و))لَِيرَبَّ

وإعطاء الكفارة.
، لغتان. وجلجت ألج بكرس املايض وفتح  )3( فتح الباري، البن حجر )5١9/١١(. يقال: فالن َيِلجُّ وَيَلجُّ
اللغة، لألزهري  املصابيح )2440/8(، هتذيب  الطيبي عى مشكاة  انظر: رشح  املضارع، وبالعكس. 

)264/١0(، العني )١9/6(، املخصص )393/4(، املحيط، مادة: )لج( )80/2(
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دَّ   واللجاج يف اللغة: هو اإلرصار عى اليشء. فهذا خمترص بيان معنى احلديث، وال بحُ

من تنزيله عى ما إذا كان احلنث ليس بمعصية

وأم�ا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))آَثُم(( فخ�رج عى لفظ املفاعلة املقتضية لالش�رتاك يف اإلثم؛ ألنه 

قص�د مقابلة اللفظ عى زعم احلالف وتومه�ه؛ فإنه يتوهم أن عليه إثاًم يف احلنث، مع أنه 

ال إث�م علي�ه فقال ملسو هيلع هللا ىلص: اإلثم عليه يف اللجاج أكث�ر لو ثبت اإلثم - واهلل أعلم بالصواب 

وإليه املرجع واملآب-«)١(.

وق�ال الق�ايض البيض�اوي : »املراد أن الرج�ل إذا حلف ع�ى يشء يتعلق بأهله، 

ْرَضًة  نْث؛ ألنه جعل اهلل b عحُ وأرصَّ علي�ه كان َأْدَخ�َل يف اْلِوْزر، وأفىض إىل اإلثم من احْلِ

َِي عن ذلك«)2(. ليمينه، وقد هنحُ

ج - ويأيت التأيل يف االصطالح الرشعي بمعنى: اإليالء. واإليالء يف الرشع: عبارة عن 

اليم�ني ع�ى ترك وطء املنكوحة أربعة أش�هر أو أكثر. واألص�ل فيه قول اهلل b:﴿ٺ   

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ ﴾ ]البق�رة:226[. وق�د قيل: امْلحُويِل من ال خيلو عن أحد 
املكروهني إما الطالق أو الكفارة)3(. وأحكام اإليالء مبسوطه يف كتب الفقه.

(( اسم تفضيل أصله أن  )١( رشح النووي عى صحيح مسلم )١23/١١-١24(. وقال الطيبي: »))آَثمحُ
ْثِم، فأطلقه لِلََّجاِج املوجب لإلثم عل سبيل االتساع« رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح  يطلق لاَِلجِّ اإْلِ

)2440/8(، وانظر: مرقاة املفاتيح )2239/6(.
)2( انظر: فتح الباري، البن حجر )5١9/١١(، مرقاة املفاتيح )2239/6(، فيض القدير )١/276(.

)3( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، للزيلعي )26١/2(، املحيط الربهاين )439/3(. قيل: اإليالء 
رشًعا: احللف باهلل أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعليق طالق عى ترك قربان زوجته مدة خمصوصة. 
وهذا تعريف احلنفية. وقيل: حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء بام يدل عى ترك وطء زوجته غري 
املرضع أكثر من أربعة أشهر، سواء أكان احللف باهلل أم بصفة من صفاته، أم بالطالق، أم بميش إىل مكة، 
االمتناع من وطء زوجته  املالكية. وقيل: حلف زوج يصح طالقه عى  تعريف  قربة. وهذا  بالتزام  أم 
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ة،  دَّ ، فإذا حلف الرجل أال جيامع زوجته محُ قال احلافظ ابن كثري : »اإليالء: احْلَِلفحُ
، فله أن ينتظر  ف�ال خيل�و: إما أن يكون َأَقلَّ من أربعة أش�هر، أو أكثر منها، فإن كانت َأَقلَّ
ِة ثم جيامع امرأته، وعليها أن تصرب، وليس هلا مطالبت�ه بِاْلَفْيَئة يف هذه املدة،  انقض�اء امْلحُ�دَّ
وهذا كام ثبت يف )الصحيحني( عن عائش�ة : أن رسول اهلل آىَل من نسائه شهًرا، َفنََزَل 

لتسع وعرشين، وقال: ))الشهر تسع وعرشون(()١(. 

فأم�ا إن زادت امل�دة ع�ى أربعة أش�هر، فللزوجة مطالبة ال�زوج عند انقض�اء أربعة 
أش�هر: إم�ا أن يفيء -أي: جيامع -وإم�ا أن يطلق، فيجربه احلاكم عى ه�ذا أو هذا لئال 
ي�ر هبا. وهلذا قال تع�اىل: ﴿ٺ  ٿ﴾ أي: حيلفون عى ترك اجلامع. ﴿ ٿ  ٿ﴾ 

فيه داللة عى أن اإليالء خيتص بالزوجات دون اإلماء كام هو مذهب اجلمهور. ﴿  ٿ    
ٹ  ٹ﴾ أي: ينتظر الزوج أربعة أش�هر من حني احللف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة 
أو الطالق. وهلذا قال: ﴿  ٹ  ڤ﴾أي: رجعوا إىل ما كانوا عليه، وهو كناية عن اجلامع، 

باليمني  أم  أم بصفة من صفاته،  باهلل  أكان حلًفا  املذهب اجلديد  أربعة أشهر، سواء يف  أو فوق  مطلًقا، 
بالطالق مثل: إن وطئتك فأنت أو رَضتك طالق؛ ألنه يمني يلزمه باحلنث فيها حق، فصح به اإليالء، 
كاليمني باهلل ، أم بنذر مثل: إن وطئتك فلله عل صالة أو صوم أو حج. وذلك وفاًقا للاملكية. وهذا 
تعريف الشافعية. وقيل: حلف زوج يمكنه اجلامع، باهلل تعاىل أو بصفة من صفاته، عى ترك وطء امرأته 
املمكن مجاعها، ولو كان احللف قبل الدخول، مطلًقا أو أكثر من أربعة أشهر أو ينوهيا. فال يصح إيالء 
عنني وجمبوب؛ لعدم إمكان اجلامع، وال احللف بالطالق ونحوه، وال بنذر، وال إيالء من رتقاء ونحوها. 
وهذا تعريف احلنابلة. واألمر مبسوط يف كتب الفقه. انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته )502/9- 504(، 
البناية رشح اهلداية )488/5(، النتف يف الفتاوى )369/١(، بدائع الصنائع )١6١/3-١65(، تبيني 
املختار  لتعليل  االختيار   ،)439/3( الربهاين  املحيط   ،)68/4( الرائق  البحر   ،)263/2( احلقائق 
املحتاج  مغني   ،)288/١7( املهذب  رشح  املجموع   ،)283/5( الشافعي  لإلمام  األم،   ،)١52/3(
املربع  الروض  الزركيش عى خمترص اخلرقي )466/5(،  السيل اجلرار )ص:447(، رشح   ،)١6/5(

)ص:590(،  املوسوعة الفقهية الكويتية )7/22١(.
)١( صحيح البخاري ]2468، 5١9١[، مسلم ]١083، ١475[. 
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قاله ابن عباس، ومرسوق، والش�عبي، وس�عيد بن جبري، وغري واحد، ومنهم ابن جرير 
. ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾أي: ملا سلف من التقصري يف حقهن بسبب اليمني.

وقوله: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾فيه داللة ألحد قويل العلامء -وهو القديم عن 
الش�افعي -: أن امل�ويل إذا ف�اء بعد األربعة األش�هر أن�ه ال كفارة علي�ه. والذي عليه 
اجلمه�ور -وه�و اجلديد من مذه�ب الش�افعي - أن عليه الكف�ارة؛ لعموم وجوب 

التكفري عى كل حالف -واهلل أعلم-«)١(.

وع�دَّ اب�نحُ حجر اهليتم�ي  يف )الزواجر( اإليالَء من الكبائر، ث�م قال: وعدي هلذا 
كب�رية غ�ري بعيد، وإن مل أر من ذك�ره كالذي قبله؛ ألن فيه مض�ارة عظيمة للزوجة؛ ألن 

صربها عن الرجل يفنى بعد األربعة أشهر..«)2(.

ونقل عن غريه أهنا صغرية، قالوا: وهو أقرب)3(. 

واإليالء حرام عند اجلمهور؛ لإليذاء؛ وألنه يمني عى ترك واجب. وقد كان اإليالء 
والظِّهار طالًقا يف اجلاهلية)4(.

)١( تفسري ابن كثري )604/١(، بترصف.
)2( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )84/2(.

املنهج  رشح  عى  اجلمل  حاشية   ،)69/7( الشربامليس  وحاشية   ،)١59/8( الرشواين  حاشية  انظر:   )3(
املعني(  فتح  ألفاظ  الطالبني عى حل  )إعانة  البجريمي عى اخلطيب )4/4(. ويف  )394/4(، حاشية 
أنه صغرية. وكان  إنه كبرية كالظِّهار، واملعتمد  أو كبرية؟ خالف. فقيل:  )39/4(: »وهل هو صغرية 
ع حكمه، وخصه باحللف عى االمتناع من َوْطء الزوجة مطلًقا، أو أكثر من  طالًقا يف اجلاهلية فغري الرشَّ

أربعة أشهر«.
املخدرات  كشف  )ص:233(،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عى  الفقه  يف  املخترصات  أخرص  انظر:   )4(
)657/2(، الفروع ومعه تصحيح الفروع )١76/9(، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل )73/4(، 
وأدلته  اإلسالمي  الفقه   ،)259/2( الدليل  رشح  يف  السبيل  منار   ،)49١/5( النهى  أويل  مطالب 

.)503/9(
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ق�ال عب�د الرمحن بن حمم�د اجلزيري : »اإلي�الء حرام؛ ملا فيه م�ن االرضار باملرأة 
باهلج�ر، وترك ما هو رضوري الزم للطبائع البرشية، وإجياد النوع اإلنس�اين، وحرماهنا 
ٍة أودعها اهلل b فيها؛ لتحتمل يف س�بيلها مش�قة تربية الذرية ومتاعها، وإشعارها  من لذَّ
ْمَهل  بكراهيت�ه وانرصاف�ه عنها، وكل ذلك إي�ذاء هلا. فإن قلت: إن ذل�ك يقتض أن ال يحُ

أربعة أشهر.

قل�ت: إن احلكمة يف إمهاله هذه امل�دة: املحافظة عى عالقة الزوجية، ومعاجلة بقائها 
بام هو غالب عى طبائع الناس؛ فإن البعد عن الزوجة مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج 
إليه�ا، فيحمل�ه عى زنة حاله معها وزًنا صحيًحا، فإذا مل تتأثر نفس�ه بالبعد عنها ومل يبال 
هب�ا، س�هل عليه فراقها، وإال ع�اد إليها نادًما عى إس�اءهتا مرًصا عى حس�ن معارشهتا، 
وكذلك املرأة؛ فإن هجرها من وس�ائل تأديبها، فقد تكون س�بًبا يف انرصافه عنها بإمهال 
زينتها، أو بمعاملته معاملة توجب النفرة منها، فبعده عنها هذه املدة؛ زاجًرا هلا عام عساه 

أن يفرط عنها، فانتظار هذه املدة الزم رضوري لبقاء الزوجية«)١(.

د- وق�د ذك�ر بعض أهل العلم أن مما يمكن أن يدخل يف هذا الباب: من تأىل أن يقوم 
الليل مدة حياته، أو يصوم النهار أو ال يتزوج النساء ونحو ذلك.

فم�ام قي�ل: إن فيه معنى: الت�أيل: ما جاء يف احلديث: عن عب�د اهلل بن عمرو  قال: 
وَمنَّ النهار، َوأَلَقحُوَمنَّ الليل ما عش�ت، فقلت  أحُْخرِبَ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أين أقول: واهلل أَلَصحُ
له: قد قلته بأيب أنت وأمي قال: ))فإنك ال تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم 
م�ن الش�هر ثالثة أيام، فإن احلس�نة بعرش أمثاهلا، وذل�ك مثل صيام الده�ر((، قلت: إين 
أطي�ق أفض�ل من ذلك، قال: ))فص�م يوًما وأفطر يومني((، قل�ت: إين أطيق أفضل من 

)١( الفقه عى املذاهب األربعة )4١6/4- 4١7(.
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ذل�ك، ق�ال: ))فصم يوًم�ا وأفطر يوًما، فذلك صي�ام داود ، وهو أفض�ل الصيام((، 
فقلت: إين أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ ))ال أفضل من ذلك(()١(.

ق�ال املهل�ب: »فيه م�ن الفقه: أن الت�أيل ع�ى اهلل b يف أمر ال جيد منه س�عة، وال إىل 
غ�ريه س�بياًل منه�ي عن�ه، كام هن�ى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عب�َد اهلل بن عمرو ع�ن ما تأىل في�ه من قيام 
اللي�ل وصيام النهار، وكذلك من حلف أال يتزوج، وال يأكل وال يرشب، فهذا كله غري 
الزم عن�د أهل العلم لقوله : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾]التحريم:١[، وللذي 
حل�ف أال ينك�ح أن ينكح، وكذلك س�ائر املحرجات الش�املة مباح له إتي�ان ما حلف 

.)2(»b عليه، وعليه كفارة اليمني باهلل

فمن املفاهيم اخلاطئة ملعنى االستقامة: ما يظهرحُ يف سلوِك البعض بناًء عى سوِء فهم، 
ع�اة واملصلحني، وانحراٍف عن  ْعٍد عن منهج االعتدال والتَّوس�ط الذي هو ش�أن الدُّ وبحُ

ليم إىل مزالَق خطريٍة من الغلوِّ والتَّشدد. النَّهج املعريف السَّ

�لوك والتَّطبي�ق العمل، فينت�جحُ عن ذلك  وال ش�ك أن س�وَء الفه�م ينعكسحُ عى السَّ
، ويحُِضلُّ غريه  �لوك والتَّطبيق، فيِضلُّ عن احلقِّ انحراٌف وضالٌل يف الفهِم والتَّصور والسُّ
إذا كان داعية ضالل؛ فلذلك ينبغي االعتدال والوسطية يف الفهم، واحلكمة يف الدعوة، 
وهذا هو املنهج السليم الذي علَّمه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه . ففي )الصحيح( عن أنس 
بن مالك ، قال: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يسألون عن عبادة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، فلام أخربوا كأهنم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قد غفر له ما تقدم من 
ذنب�ه وم�ا تأخر، قال أحدهم: أما أن�ا فإين أصل الليل أبًدا، وقال آخ�ر: أنا أصوم الدهر 
وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبًدا، فجاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فقال: 

)١( صحيح البخاري ]١976، 34١8[، مسلم ]١١59[.
)2( رشح صحيح البخاري، البن بطال )4/١2١(.
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))أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهلل إين لخشاكم هلل، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، 
وأصل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني(()١(.

إنَّ جماوزة القصد يف الفعل -وإن كان يف جمال الطاعات- قد تكون له نتائج عكسية، 
وي�ؤول إىل الضع�ف بع�د القوة، وإىل االنت�كاس بع�د اهلداية. وقد متي�زت الترشيعات 

اإلسالمية بالتوسط واالعتدال، والبعد عن الغلو. 

ق�ال العالم�ة املن�اوي : »ومالك الوس�ط حمف�وظ الغلط، ومتى زاغ عن الوس�ط 
حصل اجلور املوقع يف الضالل عن القصد«)2(. 

ويف الس�نة م�ا يفيد احلث ع�ى العمل، وأن قليله الدائم خري م�ن كثريه الذي ينقطع؛ 
فبدوام القليل تدوم الطاعة، ويثمر ذلك، بحيث يزيد عى الكثري املنقطع أضعاًفا كثرية.

وقد سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أيُّ العمل أحبُّ إىل اهلل؟ قال: ))أدومه وإن قل(()3(.

وعن عائش�ة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها وعندها امرأة، قال: ))من هذه؟(( قالت: 
فالن�ة، تذكر من صالهتا، ق�ال: ))مه، عليكم بام تطيقون، فو اهلل ال يمل اهلل حتى تلوا(( 

وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه)4(.

يام والقيام عى حس�اب جس�مه  ومل�ا رأى يف بع�ض أصحاب�ه إفراًطا يف التَّعبد والصِّ

)١( صحيح البخاري ]5063[، مسلم ]١40١[.
)2( فيض القدير )١88/2(.

)3( صحيح مسلم ]782، 28١8[.
من  أي:  صالهتا((،  من  ))تذكر   .]785  ،782[ مسلم   ،]586١  ،١١5١  ،43[ البخاري  صحيح   )4(
بام  بام تطيقون((: اشتغلوا  الليل. )مه( اسم فعل بمعنى: اكفف. ))عليكم  تنام  كثرة صالهتا، وأهنا ال 
تستطيعون املداومة عليه من األعامل. ))ال يمل اهلل حتى متلوا((: ال يقطع عنكم ثوابه إالَّ إذا انقطعتم 

عن العمل بسبب إفراطكم فيه. ))إليه(( إىل النبيملسو هيلع هللا ىلص، ويف رواية: ))إىل اهلل((.
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ا، وإن لزوجك عليك  ا، وإن لعينك علي�ك حقًّ وأهل�ه، قال له: ))إن جلس�دك عليك حقًّ
ا(()١(. ك�ام األفعال متعارض�ة املصالح واملفاس�د. وليس  �ا، وإن ل�زورك علي�ك حقًّ حقًّ
كل ذل�ك معلوًما لنا، وال مس�تحًرا، وإذا تعارضت املصالح واملفاس�د، فمقدار تأثري 
كل واح�د منه�ا غري حمقق لن�ا. فالطريق حينئ�ذ أن نفوض األم�ر إىل صاحب الرشع. 
أم�ا إذا تعارض�ت املصال�ح فيق�دم أوالها وأقواه�ا، ففي احلديث ع�ن أنس  قال: 
كن�ا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الس�فر، فمنا الصائ�م ومنا املفطر، قال: فنزلن�ا منزاًل يف يوم حار، 
ام، وقام  وَّ أكثرنا ظالًّ صاحب الكس�اء، ومنا من يتقي الش�مس بيده، قال: فس�قط الصُّ
املفط�رون، فربوا األبنية، وس�قوا الركاب، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ذهب املفطرون 

الي�وم بالج�ر(()2(.

وقي�ل لعب�د اهلل بن مس�عود : إنَّك لتقل الص�وم، فقال: »إنه يضعفن�ي عن قراءة 
القرآن، وقراءة القرآن أحبُّ إيلَّ منه«)3(. 

وقال اإلمام أمحد بن حنبل : »أكره التقلل من الطعام؛ فإن أقواًما فعلوه، فعجزوا 
عن الفرائض«)4(.

ق�ال اب�ن اجلوزي : »وه�ذا صحيح؛ فإن املتقل�ل ال يزال يتقل�ل إىل أن يعجز عن 
النواف�ل، ث�م الفرائ�ض، ث�م يعجز ع�ن مبارشة أهل�ه وإعفافه�م، وعن ب�ذل القوى يف 

الكسب هلم، وعن فعل خري قد كان يفعله«)5(.
)١( صحيح البخاري ]١975، 6١34[.

)2( صحيح البخاري ]2890[، مسلم ]١١١9[، واللفظ له.
)الكبري(  يف  والطرباين   ،]2١642[ العامل(  )كنز  يف  كام  جرير  وابن   ،]8909[ شيبة  أيب  ابن  أخرجه   )3(
]8868[، والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]١862[. قال احلافظ ابن حجر: »رواه سعيد بن منصور بإسناد 

صحيح« فتح الباري )223/4(.
)4( انظر: صيد اخلاطر، البن اجلوزي )ص:45(.

)5( املصدر السابق )ص:45(. وينظر ذلك مفصاًل يف )عقبات يف طريق اهلداية وسبل الوقاية والعالج منها(، 
عقبة: )املفهوم اخلاطئ لالستقامة(، د. عبد القادر حممد املعتصم دمهان )ص:465- 483(.
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ويتبني مما سبق أن الَتَأيليِّ يف )االصطالح الرشعي( يطلق عىل: 

١- أن حيل�ف الش�خص بأن اهلل b ال يغفر لف�الن، أو ال يدخله اجلنة، أو حيلف بأن 
اهلل b سيدخله النَّار. 

2 - عى احللف عى ترك فعل اخلري واملعروف. 

3 - ع�ى اإليالء، وهو اليمني عى ترك وطء الزوجة أربعة أش�هر أو أكثر. ويف ذلك 
تفصيل يف بيان تعريف اإليالء وأحكامه يحُعلم من كتبه الفقه.

4 - م�ن ت�أىل أن يق�وم الليل مدة حيات�ه، أو يصوم النهار أو ال يتزوج النس�اء ونحو 
ذلك.

ثانًيا: التحذير من التَّأيل عىل اهلل b وبيان حرمته وعاقبته:

جاء يف احلديث: عن جندب  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حدث أن رجاًل قال: واهلل ال يغفر 
اهلل لف�الن، وإن اهلل تع�اىل قال: ))من ذا الذي َيَتَألَّ َعَلَّ أن ال أغفَر لفالن، فإين قد غفرت 

لفالن، وأحبطت عملك(( أو كام قال)١(.

ويف لفظ عند الطرباين يف )الكبري( عن جندب  أن رجاًل آىَل أن ال يغفر اهلل لفالن 
: أهنا بمنزلة اخلطيئة َفْلَيْس�َتْقبِِل العمل(()2(، أي:  فأوح�ى اهلل b إل َنبِييِّ�ه ملسو هيلع هللا ىلص، أو إل َنبِيٍّ
 : قال  العالم�ة املناوي .b يس�تأنف عمل�ه للطاع�ات؛ فإهنا حبط�ت بتأليه ع�ى اهلل

»وهذا خرج خمرج الزجر والتنفري ال احلقيقة«)3(.

)١( صحيح مسلم  ]262١[.
)2( أخرجه الطرباين يف )الكبري( ]١679[.

)3( فيض القدير )504/4(.
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وعن�د أيب داود والب�زار واب�ن حب�ان: عن ضمضم بن َج�ْوس، قال: ق�ال أبو هريرة 
 س�معت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))كان رجالن يف بني إرسائيل ُمَتَواِخَينْي ]ويف رواية: 
متحاب�ني[، ف�كان أحدمها يذنب، واآلخ�ر جمتهد يف العبادة، فكان ال ي�زال املجتهد يرى 
نِي  ، فقال: َخليِّ ، فوج�ده يوًما عىل ذنب فقال له: َأْق�رِصْ ن�ب فيقول: َأْقرِصْ اآلخ�ر عىل الذَّ
َوَربيِّ َأُبِعْث�َت َع�َلَّ َرِقيًب�ا؟ فق�ال: واهلل ال يغفُر اهلل ل�ك، أو ال ُيْدِخُلَك اهلل اجلن�ة، َفَقَبَض 
أرواَحه�ام، فاجتمعا عند ربيِّ العاملني فقال هل�ذا املجتهد: َأُكنَْت ب عامًلا، أو كنَت عىل ما 
يف ي�دي ق�ادًرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل اجلنة برمحتي، وق�ال لآلخر: اذهبوا به إل 

النار((، قال أبو هريرة: والذي نفيس بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)١(.

( بفت�ح اهلمزة وتش�ديد الالم  (: اليم�ني، يق�ال: آىل، أي: حل�ف، و)يت�َأىلَّ و)اأْلَْلَي�ةحُ
املفتوحة، أي: حيلف. و)اإلحباط(: اإلبطال. 

و))متواخيني(( أي: متصادقني ومتصافيني. وقيل: أي: متقابلني يف القصد والسعي، 
فهذا كان قاصًدا وساعًيا يف اخلري، وهذا كان قاصًدا وساعًيا يف الرش.

و))أق�رص(( من اإلقصار وهو الك�ف عن اليشء مع القدرة عليه. ))َأُبِعْثَت(( هبمزة 
االستفهام وبصيغة املجهول)2(. 

قال ابن اجلوزي :  »هذا املتأيل جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل«)3(.
 ،]490١[ داود  أبو   ،]8292[ وأمحد   ،]36[ )املسند(  ويف   ،]900[ )الزهد(  يف  املبارك  ابن  أخرجه   )١(
 ،]57١2[ حبان  وابن   ،]94١8[ والبزار   ،]45[ باهلل(  الظن  )حسن  يف  الدنيا  أيب  وابن  له،  واللفظ 
والبيهقي يف )شعب اإليامن( ]6262[، والبغوي يف )رشح السنة( ]4١88[ بألفاظ متقاربة. قال املنذري 
يف )خمترص سنن أيب داود( )225/7(: »يف إسناده عل بن ثابت اجلزري، قال األزدي: ضعيف. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن معني: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة ال يأس به«. وقال ابن حجر يف )تقريب 
التهذيب( )32/١(: »صدوق ربام أخطأ, وقد ضعفه األزدي بال حجة« اه�. واحلديث صححه األلباين 

يف )تقيقه لسنن أيب داود(، ويف )التعليقات احلسان(.
)2( انظر: عون املعبود )١67/١3(، مرعاة املفاتيح )48/8(.

)3( كشف املشكل )50/2(، فتح الباري )80/١(، عمدة القاري )١3/285(.
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، ويف  (( أي: حيلف ويتحكم علَّ وقال يف )اللمعات(: »قوله: ))من ذا الذي َيَتَألَّ َعَلَّ
ه�ذه العب�ارة تويف وهتديد ش�ديد، ويف صورة الغيبة دون أن يق�ول: أنت الذي تتأىل، 
دالل�ة ع�ى التهدي�د لكل من يتأىل م�ن غري خصوصي�ة باملخاطب، ثم خاطب�ه بأنك إذا 
حلف�ت علَّ فاعلم أين قد غفرت له عى رغم أنفك، ))وأحبطت عملك(( جزاء عى ما 
قلت، فإن احلكم عى اهلل b بأنه يفعل ذلك البتة كفر، وإن مل يكن كفًرا فهذا تغليظ«)١(. 

وقيل: املراد: أبطلت َقَسمك وجعلته كذًبا)2(.

وقوله: ))َأين ال أغفر لُِفالن(( استفهام إنكار، فال جيوز ألحد اجلزم باجلنة أو النار أو 
عدم املغفرة إال ملن ورد فيه النص)3(.

 b وقد قيل: إن فيه داللة ملذهب أهل الس�نة يف غفران الذنوب بال توبة إذا ش�اء اهلل
غفراهنا. واحتجت املعتزلة به يف إحباط األعامل باملعايص الكبائر. ومذهب أهل الس�نة 
أهن�ا ال تب�ط إال بالكفر. ويت�أول حبوط عمل هذا عى أنه أس�قطت حس�ناته يف مقابلة 
س�يئاته. وس�مي إحباًطا جماًزا. وحيتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر. وحيتمل أن 

هذا كان يف رشع من قبلنا، وكان هذا حكمهم)4(.

))أوبقت دنياه وآخرته((: أوبقه، أي: أهلكه)5(، واملراد: أن تلك الكلمة قد أهلكت 
ما سعى يف الدنيا، وحظ اآلخرة)6(.

)١( ملعات التنقيح يف رشح مشكاة املصابيح )١55/5(.
التنقيح  ملعات   ،)١6١9/4( املفاتيح  مرقاة   ،)١844/6( املصابيح  مشكاة  عى  الطيبي  رشح  انظر:   )2(

.)١55/5(
)3( انظر: مرقاة املفاتيح  )١6١9/4(، مرعاة املفاتيح )32/8(.

)4( انظر: رشح النووي عى صحيح مسلم )١6/ ١74(، إكامل املعلم، للقايض عياض )48/8(.
)5( انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )وبق( )١562/4(، النهاية يف غريب احلديث واألثر )١46/5(.

)6( انظر: عون املعبود )١3/١67(.
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وقوله: )أو كام قال( ش�ك الراوي، أي: قال الرس�ول أو غريه ما ذكرته، أو قال: مثل 
ذلك. وهو تنبيه عى النقل باملعنى؛ لئال يتوهم نقل اللفظ أيًضا. 

ق�ال ابن الص�الح : »ينبغي مل�ن روى حديًثا باملعن�ى أن يتبعه بأن يق�ول: )أو كام 
قال(، أو )نحو هذا(، أو ما أشبه ذلك من األلفاظ. روي ذلك -من الصحابة- عن ابن 

. مسعود، وأيب الدرداء، وأنس

ق�ال اخلطيب : والصحابة  أرباب اللس�ان، وأعل�م اخللق بمعاين الكالم، ومل 
يكون�وا يقول�ون ذلك إال توًفا م�ن الزلل؛ ملعرفتهم بام يف الرواي�ة عى املعنى من اخلطر 

اه�.

قلت: وإذا اش�تبه عى القارئ فيام يقرؤه لفظة، فقرأها عى وجه يش�ك فيه، ثم قال: 
)أو كام قال( فهذا حس�ن، وهو الصواب يف مثله؛ ألن قوله: )أو كام قال( يتضمن إجازة 

من الراوي وإذًنا يف رواية صواهبا عنه إذا بان«)١(.

ويف )مكفرات الذنوب(: »إنام غضب اهلل b عى هذا الرجل؛ ألنه حجر واسًعا من 
رمحة اهلل b، ومل حيب ألخيه ما حيب لنفس�ه. واحلديث رشح للحديث الذي قبله، وفيه 

بيان العلة يف غضب اهلل b عى من جيزم بأن اهلل ال يغفر إلنسان مذنب«)2(.

ق�ال الش�يخ األلباين : »وفي�ه دليل رصيح أن التأيل ع�ى اهلل b حيبط العمل أيًضا 
كالكفر، وترك صالة العرص، ونحوها«)3(.

)١( معرفة أنواع علوم احلديث، ويحُعرف ب��)مقدمة ابن الصالح( )ص:2١5(، وانظر: رشح النووي عى 
املفاتيح  مرقاة   ،)١844/6( املصابيح  مشكاة  عى  الطيبي  رشح   ،)52/3(  ،)72/١( مسلم  صحيح 

)١6١8/4- ١6١9(، مرعاة املفاتيح )32/8(، ألفية العراقي ]632، 634[.
)2( مكفرات الذنوب وموجبات اجلنة، عبد الرمحن بن عل الشيباين، املعروف بابن الديبع )ص:١9-20(.

)3( سلسلة األحاديث الصحيحة )256/4(.
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َصنْيٍ  ومما قيل: إن فيه معنى: التأيل عى اهلل b: ما جاء يف احلديث: عن عمران بن ححُ
 ق�ال: قال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))خريكم قرين، ثم الذين يلوهنم، ث�م الذين يلوهنم((،  -قال 
عم�ران: ال أدري أذك�ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد قرنني أو ثالثة - قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن بعدكم قوًما 
خيون�ون وال يؤتن�ون، ويش�هدون وال يستش�هدون، وين�ذرون وال يف�ون، ويظهر فيهم 

َمُن(()١(. السيِّ

فمام قيل يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))ويش�هدون وال يستشهدون(( أنه أراد الشهادات التي يقطع 
هب�ا ع�ى املغي�ب، فيقال: فالن يف اجلنة، وف�الن يف النار. وفيه معن�ى: التأيل عى اهلل b؛ 

ولذلك ذمَّ وزجر عنه)2(. وقيل غري ذلك)3(.

وال خيف�ى ع�ى أويل البصائ�ر أن اإلعج�اب بالنف�س والرضا عنها هو م�ا حيمل عى 
هذا القول، وفيه ما فيه من الكرب، واحتقار املس�لم، واجلهل بس�عة رمحة اهلل b وكرمه، 
وهو من اجلرأة عى اهلل b، ودليل ضعف اإليامن؛ فلذلك ترتب عى هذا القول الوعيد 
الشديد، وكانت النتيجة أن اهلل b مل يربَّ بَقَسِم ذلك احلالف، بل أوبق هبذه الكلمة دنياه 

وآخرته.  

 : واإلقسام اجلائز عليه b ثالًثا: الفرق بني التأيل عىل اهلل 

»اإلقسام عى اهلل b يكون عى جهتني:

عى  له  جيعل  حتى  نفسه  املتأيل  هذا  ورفعة  والتجرب،  التكرب  فيها  يكون  الول:   
ا، وهذا مناف لكامل التوحيد، وقد ينايف أصله، وصاحبه متوعد بالعقاب  b حقًّ اهلل 
من  هو  اختاره  بام  حيكم  أن   b اهلل  عى  يتأىل  فهذا  احلديث،  هذا  مثل  يف  جاء  الذي 

)١( صحيح البخاري ]265١، 6695[، مسلم ]2535[.
)2( انظر: معامل السنن، للخطايب )١68/4(.

)3( انظر: ملعات التنقيح يف رشح مشكاة املصابيح )586/9(.
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احلكم، فيقول: واهلل ال حيصل لفالن كذا، تكرًبا واحتقاًرا لآلخرين، فرييد أن جيعل 
فعله، وهذا ال  b، ويف  اهلل  أمر  نوع تكم يف  التأيل واالستكبار  فهذا   ،b اهلل  حكم 

. يصدر من قلب معظم هلل

واجله�ة الثاني�ة: أن يقس�م عى اهلل b ال ع�ى جهة التأيل، ولكن ع�ى جهة أن ما ظنه 
صحي�ح يف أم�ر وق�ع له، أو يف أم�ر يواجهه، فهذا يقس�م ع�ى اهلل b أن يك�ون كذا يف 
املس�تقبل عى جه�ة التذلل واخلضوع هلل b ال عى جهة الت�أيل، وهذا هو الذي جاء فيه 
ُه(()١(؛ ألنه أقسم عى اهلل b، ال عى  احلديث: ))ومن عباد اهلل من لو أقسم عىل اهلل َلََبرَّ
جه�ة التعاظم والتك�رب والتأيل، ولكن عى جه�ة احلاجة واالفتقار إىل اهلل، فحني أقس�م 
أقس�م حمتاجا إىل اهلل، وأكد ذلك باهلل وبأس�امئه من جهة ظنه احلسن باهلل b فهذا جائز، 
وم�ن عب�اد اهلل من لو أقس�م ع�ى اهلل ألبره؛ ألنه ق�ام يف قلبه من العبودي�ة هلل b والذل 

واخلضوع ما جعل اهلل b جييبه يف سؤاله، ويعطيه طلبته ورغبته«)2(.

رابًعا: الوقاية من اآلفات يف هذا الباب:

١ - أن تكون العالقات بني املسلمني قائمة عى املحبة، والنصح واإلرشاد، والتعاون 
عى الرب والتقوى والعمل الصالح.

2 - احلذر من حمبطات األعامل، ومزيالت اإلحسان، والتي من أخطرها: التأيل عى 
.b اهلل

3 – التبرص بحقوق األخوة يف اإلسالم من نحو: تريم احتقار املسلم ألخيه، وبيان 
ما يرتتب عى ذلك من اآلفات والرشور:

وقد جاء يف احلديث: ))بحسب امرئ من الرش أن يقر أخاه املسلم، كل املسلم 

)١( سيأيت.
)2( التمهيد لرشح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ )ص:572- 575(.
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عىل املس�لم ح�رام، دم�ه، ومال�ه، وعرض�ه(()١(. وق�ال اهلل b:﴿ۈ ٴۇ 
ۋ﴾ ]احلج�رات:١0[. ويف احلديث: ))ال يؤم�ن أحدكم، حتى يب لخيه 

ما يب لنفسه(()2(. 

ويف رواية: ))والذي نفيس بيده ال يؤمن عبد حتى يب لخيه ما يب لنفسه من 
اخل�ري(()3(. فهذا احلديث أصل عظيم يف حمبة املس�لمني والنصح هلم وإيثارهم؛ 
ف�إنَّ م�ن كامل إي�امن العبد أن حيب ألخيه املس�لم من اخلري ما حيب لنفس�ه، وأن 
يكره ألخيه املس�لم من الرش ما يكره لنفس�ه، وأن يرش�د إخوانه إىل ما ينفعهم، 

وحيذرهم عام يرهم. 

ويف احلديث: ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا(()4(.

ويف احلديث: ))ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل اجلسد، إذا 
اشتكى عضًوا تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى(()5(.

ويف احلدي�ث: ))املس�لم أخو املس�لم ال يظلمه وال يس�لمه، وم�ن كان يف حاجة 
أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنه كربة من كربات 

يوم القيامة، ومن سرت مسلام سرته اهلل يوم القيامة(()6(.

)١( صحيح مسلم ]2564[.
)2( صحيح البخاري ]١3[، مسلم ]7١[. 

  .]888[ والشهاب    ،]2887[ يعى  وأبو   ،]50١7[ )السنن(  يف  والنسائي   ،]١3629[ أمحد  أخرجه   )3(
ويف رواية: ))ال يبلغ العبد حقيقة اإليامن حتى حيب للناس ما حيب لنفسه من اخلري(( أخرجه أبو يعى 

]308١[، وابن حبان ]235[، والضياء ]2525[. 
)4( صحيح البخاري ]48١، 2446، 6026[، مسلم ]2585[.
)5( صحيح البخاري ]60١١[، واللفظ له، ومسلم ]66، 67[.

)6( صحيح البخاري ]2442، 695١[ عن عبد اهلل بن عمر، وأخرجه مسلم ]2580[ عن الزهري، 
عن سامل، عن أبيه.
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4 - ت�رك االلتف�ات إىل األعامل والركون إليها، والتعويل ع�ى كرم اهلل تعاىل ورمحته 
: وق�د جاء يف احلدي�ث: ))إن الرجل ليعمل عم�ل أهل اجلنة، فيام 
يب�دو للن�اس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعم�ل عمل أهل النار، فيام يبدو 

للناس، وهو من أهل اجلنة(()١(. 

ويف )صحي�ح مس�لم(: ))إن الرجل ليعمل الزمن الطوي�ل بعمل أهل اجلنة، ثم 
خيت�م ل�ه عمله بعمل أهل الن�ار، وإن الرج�ل ليعمل الزمن الطوي�ل بعمل أهل 

النار، ثم خيتم له عمله بعمل أهل اجلنة(()2(.

قال اإلمام النووي : »ففيه التحذير من االغرتار باألعامل، وأنه ينبغي للعبد أن ال 
يتكل عليها، وال يركن إليها؛ خمافة من انقالب احلال«)3(.

ويف احلدي�ث: ))ل�ن ُيْدِخَل َأَحًدا َعَمُل�ُه اجلنََّة(( قالوا: وال أنت يا رس�ول اهلل؟ قال: 
َديِن اهلل بَِفْضٍل ورمحة(()4(. ))ال، وال أنا، إال أن َيَتَغمَّ

﴿  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ﴾  تع�اىل:  قول�ه  »وأم�ا   : الن�ووي  اإلم�ام  ق�ال 
]الزخ�رف:72[،  ۆئ﴾  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ﴿ەئ  ]النح�ل:32[، 
ونحومها من اآليات الدالة عى أن األعامل يدخل هبا اجلنة، فال يعارض هذه األحاديث، 
ب�ل معن�ى اآلي�ات: أن دخ�ول اجلنة بس�بب األع�امل، ث�م التوفي�ق لألع�امل، واهلداية 
لإلخ�الص فيها، وقبوهل�ا برمحة اهلل تعاىل وفضل�ه، فيصح أنه مل يدخ�ل بمجرد العمل، 

وهو مراد األحاديث«)5(.

)١( صحيح البخاري ]2898، 4202، 4207[، مسلم ]١١2[.
)2( صحيح مسلم ]265١[.

)3( رشح النووي عى صحيح مسلم )2/ ١26(.
)4( صحيح البخاري ]5673، 6463، 6467[، مسلم ]28١6[.

)5( رشح النووي عى صحيح مسلم )١60/١7- ١6١(، وانظر: فتح الباري، البن حجر )١١/297(.
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الكحُ من الغرور ما يل: اغب  أنَّ مجاع ما يأمنحُ به السَّ وذكر الرَّ

»أ - معرف�ة املقصود املش�ار إليه بقوله تع�اىل: ﴿ىئيئجبحبخبمبىبيبجت﴾ 
]الذاريات:50[.

ب- معرفة الطريق إليه املشار إليه بقوله تعاىل: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  
ڈ﴾ ]يوسف:١08[.

اد املتبلغ به املش�ار إلي�ه بقوله تعاىل: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ج- تصيل الزَّ
ڤ﴾ ]البقرة:١97[.

د- املجاه�دة يف الوص�ول إليه كام قال تع�اىل: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ 
]احلج:78[. فبهذه األش�ياء يأمن الغرور ال�ذي خوفه اهلل  منه 

يف قوله b: ﴿ ې  ې   ى     ى  ﴾ ]لقامن:33[«)١(.

5 - التنقي�ب عن عيوب النف�س، واهتامها، وعدم الرضا عنها: إن الش�عور بالكامل 
والرض�ا ع�ن النفس من اآلف�ات التي تصي�ب النفس بالعجب والغ�رور؛ ألنَّ 
ض�ا ع�ن النف�س يعني: االنقي�اد واإلذعان مل�ا تبه وترض�اه، وذلك يوجب  الرِّ

تغطي�ة عيوهب�ا ومس�اوئها وقبائحه�ا، وق�د ق�ال اهلل b: ﴿ پ  پ  پ  
پ﴾ ]يوس�ف:53[، وق�ال اهلل b: ﴿ ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ﴾ 

﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې   ]النج�م:32[، 
ې﴾ ]النس�اء:49[؛ ألن�ه  عامل بخفيات النف�وس وكامئنها، وما 
عني،  انطوت عليه من قبيح أو حس�ن، فيزكي من يس�تحق التزكية، ويفضح املدَّ

وال يظلم أحًدا)2(.
)١( الذريعة إىل مكارم الرشيعة )ص:270-27١(.

)2( انظ�ر: عقب�ات يف طري�ق اهلداي�ة، عقب��ة الرض�ا ع�ن النف�س، د. عب�د الق�ادر حمم�د املعتص�م دمهان 
)ص:623-63١(. 
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كام أن الشعور بالكامل والرضا عن النفس من أسباب الكرب والعجب وغرور العلم، 
وه�و مما يرصف عن احل�ق، كام ق�ال اهلل b: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ   ڭ  ڭ﴾ ]غافر:83[.

وق�د قيل: »أعرف الناس بنفس�ه أش�دهم إيقاًعا للتهمة هبا يف كل م�ا يبدو ويظهر له 
منه�ا، وأجهله�م بمعرفتها وخفايا آفاهت�ا وكوامن مكرها من زكاها، وأحس�ن ظنه هبا؛ 

ألهنا مقبلة عى عاجل حظوظها، معرضة عن االستعداد آلخرهتا« انتهى)١(.

وق�ال ابن عطاء: »أصل كل معصية وغفلة وش�هوة: الرض�ا عن النفس، وأصل كل 
طاع�ة ويقظ�ة وعفة: عدم الرض�ا منك عنها. وألَن تصحب جاهاًل ال يرىض عن نفس�ه 
خ�ري ل�ك من أن تصحب عاملا يرىض عن نفس�ه، فأي علم لعاملٍ يرىض عن نفس�ه؟ وأي 
جهل جلاهل ال يرىض عن نفسه؟ اه�«)2(؛ ألن اجلاهل الذي ال يرىض عن حاله ال يبقى 
جاه�اًل، ب�ل يبح�ث وجيتهد إىل أن يتحرر م�ن اجلهل. والعامل الذي يرىض عن نفس�ه ال 

يبقى عاملا.

وق�ال: »الرض�ا عن النفس أصل مجي�ع الصفات املذمومة، وع�دم الرضا عنها أصل 
الصف�ات املحم�ودة، وق�د اتفق عى هذا مجي�ع العارفني، وأرباب القل�وب؛ وذلك ألن 

حُ قبيحها حسنًا، كام قيل: الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوهبا ومساوهيا، ويصريِّ
لِّ عيٍب كليلٌة ***)3( وَعنيحُ الرضا عن كحُ

)١( اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، للثعالبي )329/5(.
)2( انظر: تفسري الثعالبي )329/5(، البحر املديد )١/5١2(.

)ص:90(،  معاوية  بن  اهلل  عبد  ديوان  انظر:  جعفر.  بن  اهلل  عبد  بن  معاوية  بن  اهلل  لعبد  ينسب  البيت   )3(
الفريد )١94/2(، األمثال املولدة )ص:404(،  احليوان )236/3(، عيون األخبار )١6/3(، العقد 
احلامسة املغربية )١240/2- ١24١(، احلامسة البرصية )55/2(، األغاين )2١4/١2، 233(. ونسب 

يف )التمثيل واملحارضة( )ص:3١0( إىل املتنبي.
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 وع�دم الرض�ا ع�ن النفس عى عكس ه�ذا؛ ألنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفس�ه، ويتطلب 
عيوهبا، وال يغرت بام يظهر من الطاعة واالنقياد، كام قيل يف الشطر األخري:

                              ***كام أنَّ عنَي الّسخط تبدي املساويا)١( 

فمن ريض عن نفس�ه استحس�ن حاهلا، وس�كن إليها، ومن استحس�ن حال نفس�ه، 
وسكن إليها استولت عليه الغفلة، وبالغفلة ينرصف قلبه عن التفقد واملراعاة خلواطره، 
فتث�ور حينئ�ذ دواعي الش�هوة عى العب�د، وليس عنده م�ن املراقبة والتذك�ري ما يدفعها 
ويقهره�ا، فتصري الش�هوة غالبة له بس�بب ذلك. ومن غلبته ش�هوته وقع يف املعايص ال 
حمال�ة. وأص�ل ذلك رضاه عن نفس�ه، وم�ن مل يرض عن نفس�ه مل يستحس�ن حاهلا، ومل 

يسكن إليها. 

قال الشاعر:

ِم إذا ما أطع���َت النَّْفَس يف ك���ل لذة     نحُِسْبَت إىل غ�ري احِل���َجا والتَّك����رُّ
ِم)2( إذا ما أجب�َت النَّْفَس يف ك��ل دع��وة     َدَعْت��َك إىل األمر القبي���ح املح��رَّ

وم�ن آثار الرضا ع�ن النفس: تعظيمها واحتق�ار الناس وازدراءه�م. ويف احلديث: 
))الكب َبَطُر احلق، َوَغْمُط الناس(()3(.

فم�ن أراد الس�المة والعافي�ة فينبغ�ي أن ال يغرتَّ بطاعت�ه؛ فإن الذي يبك�ي ندًما عى 
معصيت�ه خري من املغ�رور بطاعته، كام قال ابن عطاء : ربام فت�ح لك باب الطاعة وما 

)١( والشطر األول منه: »وعني الرضا عن كل عيب كليلة***«  -كام تقدم-.
)2( قال ابن اجلوزي : »أخربنا عبداهلل بن حممد، قال: أنبأنا أمحد بن عل بن ثابت، قال: أنشدين أبو عبداهلل 
البداية  وانظر:  )ص:52(،  اهلوى  ذم  النفس..الخ«  أطعت  ما  إذا  الواعظ:  الشريازي  أمحد  بن  حممد 

والنهاية )704/١5(، تاريخ بغداد )377/١(، تاريخ دمشق )١40/5١(. 
)3( صحيح مسلم ]9١[، وقد تقدم. و)بطر احلق( يعني: رده، و)غمط الناس( يعني: احتقارهم وازدراءهم.
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فت�ح لك باب القبول، وقىض عليك بالذنب وكان س�بًبا للوصول، رب معصية أورثت 
ا واس�تكباًرا اه�. قال العالمة املناوي : »وهذا  ذالًّ وافتقاًرا خري من طاعة أورثت عزًّ
كل�ه لي�س تنوهًي�ا الرتكاب اخلطاي�ا، بل امل�راد أنه إذا أذنب فن�دم بذله وانكس�اره نفعه 

ذلك«)١(. 

َر م�ن العجب والك�رب، وأن يكون عمله  فش�أن املس�لم املخلص يف دعوت�ه أن يتحرَّ
خالًصا هلل b، وأن ال يزدري العاصني الش�اردين؛ بل يدعوهم بقلب مش�فق، وحرص 
ٍغ َأْوَعى من س�امع)2(، وأحرص عى  َبلَّ بَّ محُ وحمبة منه هلدايتهم؛ فإنه ال يأمن العاقبة، ورحُ
االنتفاع، واهلل تعاىل أعلم بحال عباده، وما أضمرته نياهتم، وما سينتهي إليه حاهلم، وما 
دام األمر هكذا، فليس إلنسان أن يزكي نفسه وأن يتسامى هبا عى اآلخرين، بل حيرص 
ع�ى إرش�اد الناس إىل طري�ق اهلداية، وحيب هل�م اخلري، وذلك احلرص يعكس س�المة 
الصدر، وصفاء النفس، وطهارة القلب، ومتانة املنهج؛ فإن املحبة أساس الدعوة إىل اهلل 

b ومنطلقها، فالدين حمبة ورمحة ومعاملة.

6- بناء العقيدة السليمة التي تقوم عى أساس من االلتزام باألخالق والقيم، والتي 
ِّ واألذى، ومن  منه�ا: إحس�ان الظَّ�نِّ باملس�لم إال فيمن جياه�ر باملعايص من أه�ِل ال�رشَّ

ين: يستهزئ بالدِّ

وق�د هن�ى اهلل b ع�ن اتباع الظن الذي ال يس�تند فيه إىل دليل، وال يك�ون معه تبني، 
والظ�ن الذي يصاحبه اهل�وى فق�ال : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀڀ﴾ ]احلجرات:١2[. 

)١( فيض القدير )264/2(، وانظر: الفتاوى احلديثية )ص:2١١(.
)2( جاء يف احلديث: ))فإنه رب مبلغ يبلغه ملن هو أوعى له(( صحيح البخاري ]7078[. 
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وقال السعدي : »هنى اهلل تعاىل عن كثري من الظن السوء باملؤمنني «: ﴿ پ پ 
ڀ ڀ﴾. وذل�ك، كالظ�ن اخلايل من احلقيقة والقرينة، وكظن الس�وء، الذي يقرتن به 
كثري من األقوال، واألفعال املحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب، ال يقترص صاحبه عى 
جم�رد ذلك، بل ال يزال ب�ه، حتى يقول ما ال ينبغي، ويفعل ما ال ينبغي، ويف ذلك أيًضا: 

إساءة الظن باملسلم، وبغضه، وعداوته املأمور بخالف ذلك منه«)١(.

قال اإلمام الغزايل : »اعلم أنَّ سوء الظَّنِّ حرام مثل سوء القول، فكام حيرم عليك 
أن تدث غريك بلسانك بمساوئ الغري فليس لك أن تدث نفسك وتيسء الظن بأخيك، 
ا اخلواطر وحديث النفس  ولست أعني به إال عقد القلب وحكمه عى غريه بالسوء، فأمَّ
�ك أيًضا معفو عنه، ولكن املنه�ي عنه أن يظن، والظن عبارة عام  فه�و معفو عنه، بل الشَّ

ترك�ن إليه النف�س، ويميل إليه القلب، فقد قال اهلل b: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀڀ﴾ ]احلجرات:١2[. 

وس�بب تريمه: أن أرسار القلوب ال يعلمها إال عالم الغيوب، فليس لك أن تعتقد 
يف غريك س�وًءا إال إذا انكش�ف لك بعيان ال يقبل التأويل، فعند ذلك ال يمكنك إال أن 
تعتقد ما علمته وشاهدته، وما مل تشاهده بعينك ومل تسمعه بأذنك ثم وقع يف قلبك فإنَّام 

الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه؛ فإنه أفسق الفساق«)2(.

عوة، ويف التعامل مع املس�لمني، وهو يعكسحُ  وحس�نحُ الظَّنِّ أس�اٌس ال بدَّ منه يف الدَّ
�در، واحلرَص عى هداي�ة الناس، وتدعي�َم روابط األلفة واملحبَّ�ة بني أبناء  س�المَة الصَّ
دور غالًّ وال حقًدا، وهو من عالمات الفطرة السليمة. وباملقابل  املجتمع، فال تمل الصُّ
ِد س�امٍع من  ف�إنَّ س�وء الظَّنِّ املبن�يِّ عى احلكم ع�ى دخيلِة األنف�ِس والنِّيات أو عى جمرَّ

)١( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان )ص:80١(.
)2( إحياء علوم الدين )١50/3(.
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الت، كام  دِّ عن اهلداية، وقد يؤدي إىل خصوماٍت وع�داوات، وتقطٍُّع للصِّ أس�باب الصَّ
امع. ق وشائَج األلفة واملحبَّة، وهو من أسباب اإلعراض عن السَّ أنه يمزِّ

ْكم لن�ا عى النِّي�ات ودخيلة  إنَّ رسائ�َر النَّ�اس ال يعلمه�ا إال اهلل b وح�ده، ف�ال ححُ
األنف�س، وال نحكم عى ش�خص م�ن خالل مظهره ولباس�ه؛ ألن مظهر الش�خص ال 
ہ  ہ  ہ  ھ﴾  ي�دل عى حقيق�ة حال�ه. ق�ال اهلل b: ﴿ ہ     

]البقرة:273[.

ويف احلدي�ث: ع�ن أيب هري�رة  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: ))ُربَّ َأْش�َعَث، َمْدُفوٍع  
ُه(()١(. بالبواب لو أقسم عىل اهلل َلََبرَّ

ل)2(. و))مدفوع بالبواب((  حُ غري مدهون وال مَرجَّ �ْعِر امْلحَُغربَّ و)األشعث(: امْلحَُلبَّدحُ الشَّ
أي: ال قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبواهبم، ويطردونه عنهم؛ احتقاًرا له. 

ه(( أي: لو حلف عى وق�وع يشء أوقعه اهلل b؛ إكراًما له،  ))لو أقس�م ع�ىل اهلل َلََبرَّ
بإجاب�ة س�ؤاله، وصيانته من احلن�ث يف يمينه، وهذا لعظم منزلت�ه عند اهلل b، وإن كان 

حقرًيا عند الناس. وقيل: معنى القسم هنا: الدعاء، وإبراره إجابته -واهلل أعلم-)3(.

وع�ن أيب هري�رة  ق�ال: خرجنا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم خيرب، فل�م نغنم ذهًبا وال 
َبْيب، يقال له: رفاعة بن  فض�ة، إال األم�وال والثياب واملتاع، فأهدى رجل من بن�ي الضُّ
َرى،  َه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل وادي القحُ زي�د، لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غالًما، يق�ال له: ِمْدَع�ٌم، َفَوجَّ
َرى، بينام ِمْدَعٌم حَيحُطُّ َرْحاًل لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إذا سهم َعاِئٌر فقتله،  حتى إذا كان بوادي القحُ

)١( صحيح مسلم ]2622[. 
ٌح.  ْشط: ِمْرَجل، وِمرْسَ ح، ويقال للمحُ ْعرحُ امْلحُرَسَّ لحُ الشَّ )2( ترجيل الشعر: ترسحية باملشط بدهن أو بامء. واملَرجَّ

انظر: هتذيب اللغة، لألزهري )١١/26(.
)3( رشح النووي عى صحيح مسلم )١74/١6- ١75(، وانظر: إكامل املعلم، للقايض عياض )١92/8(.
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�ْمَلَة  ، والذي َنْفيِس بَِيِدِه، إنَّ الشَّ فقال الناس: هنيئا له اجلنة، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))َكالَّ
التي َأَخَذَها يوم خيب من امَلَغانِم، مل ُتِصْبَها املَقاِسم، َلَتْشَتِعُل عليه ناًرا((، فلام سمع ذلك 
اَكنْي- إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ))ِش��َراٌك م�ن نار - أو:  اٍك -أو رِشَ الن�اس ج�اء رجل بِ�رِشَ

ِش��َراَكاِن من نار-(()١(.

ق�ال اإلمام الن�ووي : »قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))شاك أو شاكان من ن�ار(( تنبيه عى املعاقبة 
عليهام، وقد تكون املعاقبة هبام أنفسهام فيعذب هبام ومها من نار، وقد يكون ذلك عى أهنام 

سبب لعذاب النار -واهلل أعلم-«)2(. 

 : وقد أمر الش�ارع بالتب�ني والتبرص، والعم�ل بالظاهر وما ينطق به اللس�ان فقال
ۓ    ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ﴿ۀ   
ٴۇۋ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
وق�ال:  ]النس�اء:94[،  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې﴾ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ڦ﴾]احلجرات:6[.

ويف احلديث: عن أيب ظِْبَياَن، عن أس�امة بن زيد  -وهذا حديث ابن أيب ش�يبة- قال: 
َهْينَة، فأدركت رجاًل فقال: ال إله  ة، َفَصبَّْحنَا احْلحَُرَقاِت من جحُ يَّ بعثنا رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف رَسِ
إال اهلل، فطعنته فوقع يف نفيس من ذلك، فذكرته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))أقال: 
ال إله إال اهلل وقتلته؟(( قال: قلت: يا رسول اهلل، إنام قاهلا خوًفا من السالح، قال: ))أفال 

به، وقد  يشتمل  بفتح فسكون كساء  البخاري ]4234، 6707[، مسلم ]١١5[. و)الشملة(  )١( صحيح 
أخذها قبل القسمة غلوال. قال يف )النهاية(: هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. و)الرشاك( بكرس املعجمة 
السندي عى سنن  نيل األوطار )35١/7(، حاشية  انظر:  القدم.  النعل عى ظهر  الراء: سري  وتفيف 

النسائي )24/7(، النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة: )شمل( )2/50١(.
)2( رشح النووي عى صحيح مسلم )١29/2(.
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ش�ققَت عن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال؟(( فام زال يكررها عل حتى مَتَنَّْيتحُ أين أس�لمت 
يومئذ)١(.

، وذلك من شيم الكرام. 7- التامس األعذارحُ

8- احلذر من خطوات الشيطان.

9- إيثار اآلخرة عى الدنيا.

١0- احل�رص ع�ى فعل اخلري واملعروف، واالحرتاز عن احللف عى ترك ذلك –كام 
تقدم-. 

َر عن يمينه،  َكفِّ ١١- الواج�ب ع�ى من َحَلَف عى يمنٍي فرأى غريها خرًيا منه�ا أن يحُ
ويأيت الذي هو خري –كام تقدم-.

١2- التفقه يف الدين وحضور جمالس العلم.

)١( صحيح مسلم ]96[. قوله: ))فصبحنا احلرقات(( أي: أتيناهم صباحا. واحلرقات موضع ببالد جهينة. 
والتسمية بنحو عرفات وأذرعات يف رائه الضم والفتح، واحلاء مضمومة يف الوجهني. قال القرطبي: 
»رويناه بضم الراء وفتحها، وهو موضع معروف من بالد جهينة، سمي بجمع املؤنث السامل كعرفات 
وأذرعات« املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )296/١(، وقال ابن اجلوزي: »احلرقة: اسم قبيلة 
من جهينة. وقوله: فصبحنا احلرقات إشارة إىل بطون تلك القبيلة. ويف هذا احلديث من العلم أن املرشك 
َبْأَسنَا﴾  َرَأْوا  مَلَّا  حُْم  إِياَمهنحُ ْم  هحُ َينَْفعحُ َيكحُ  تعاىل: ﴿َفَلْم  قوله  أسامة  تأول  وإنام  دمه.  بالشهادتني حقن  أقر  إذا 
]غافر:85[. ومل ينقل أن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ألزمه دية وال غريها ملكان تأويله«. كشف املشكل )20/4(. 
تعوًذا من  الشهادة  منه من  فإنه ظنه كافًرا، وجعل ما سمع  الرجل؛  قتل أسامة  بطال: »وأما  ابن  وقال 
القتل، وأقل أحوال أسامة يف ذلك أن يكون قد أخطأ يف فعله؛ ألنه إنام قصد إىل قتل كافر عنده، ومل يكن 
عرف حكم النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيمن أظهر الشهادة بلسانه أهنا تقن دمه، فسقط عنه القود، ألنه معذور بتأويله« 
كلفت  إنام  معناه:  قلبه((  عن  شققت  ))أفال  وقوله:   .)498/8( بطال  البن  البخاري،  صحيح  رشح 
بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إىل معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه 
من العمل بام ظهر باللسان. وقال: أفال شققت عن قلبه لتنظر هل قاهلا القلب واعتقدها وكانت فيه أم مل 

تكن فيه بل جرت عى اللسان فحسب«. رشح النووي عى صحيح مسلم )١04/2(.
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 ١3– الرج�وع ع�ن اخلط�أ، واالع�رتاف بالتقص�ري، واالعت�ذار ملا ب�در من زالت، 
والتوبة النصوح.  

١4–  أن ال يغيب عنه يف كل حال ميزان التفاضل بني اخللق، وهو التقوى، والتنافس 
يف فعل اخلريات.

١5- الدعاء واالستغفار، واملواظبة عى الطاعات.

* * *    * * *

ويقال كذلك يف أسباب الوقاية والعالج ما سيأيت يف اخلامتة.
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خاتمة

إمجال أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعالج

١- النَّظ�رحُ بعني البصرية إىل آفاِت اللس�ان وآثاِره وخماطره، وتبص�ريحُ النَّاس بذلك، وأن 
يتفكر كل مسلم يف آثار املعصية، وما يرتتب عليها من اآلثار يف الدنيا، ومن العقاب 

يف اآلخرة.

2- حفظحُ اللسان وصونحُه عن الكذب، والغيبة والنميمة، وعن التلفظ بالسوء، والكالم 
البذيء، والفحش، واللعن والسب، وعن قول الزور، وسائر أنواع العصيان. 

3– احلذر من حمبطات األعامل، ومزيالت اإلحسان من نحو: األلفاظ الرشكية، كدعاء 
غري اهلل تعاىل، واحللف بغري اهلل ، واالستغاثة واالستعانة باملخلوقني فيام ال يقدر 

عليه إال اهلل b، قال اهلل b: ِ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾ ]املائدة:72[، وقال : ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱں ںڻ ڻ ڻ﴾ ]فاطر:١3-١4[.

مت  4– احلذرحُ من زالِت اللس�ان، ويكون باإلقالِل من الكالم، والتفكر والتأين، والصَّ
أحياًن�ا، وأن ي�رتَك املس�لم ما ال يعني�ه، وأن ال خيوض يف باط�ٍل، وأن يحُْعرض عمن 

خيوض فيه –كام تقدم يف غري موضع-.

يطان، وتزينه للمعايص: الكحُ خطوات الشَّ 5- أن حيذر السَّ
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ه عن احلق كام قال تعاىل:  إن لكل إنس�ان قرين يزين له الباطل، ويعمل عى صدِّ
﴿ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ﴾ ]الزخ�رف:36[، وقال: 
﴿گگگ﴾ ]فصلت:25[. »وهو من باب توزيع اجلمع عى اجلمع، أي: 
، ثم ال خيلو من قرين  لكلِّ واحد قرين. فهذا اإلنسان الضعيف يالزمه قرين من اجِلنِّ
أو قرناء من اإلنس، يزينون له ما بني يديه وما خلفه، ويصدونه عن ذكر اهلل b. فامذا 
يصن�ع؟ م�ا عليه إالَّ أن يلتجيء إىل اهلل b، ويس�تعيذ به ويتذك�ر؛ فإنه ال يؤخذ وهو 

ذاكر مس�تيقظ، وإنام يؤخ�ذ إذا كان غافاًل، قال تع�اىل: ﴿چ  ڇ  ڇ    ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ﴾ ]األع�راف:200[، وقال تع�اىل: ﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ﴾ ]األعراف:20١[«)١(.

فمام يواجه به كيد الش�يطان: أن يس�ارع العبدحُ إىل التوبة واإلنابة إىل اهلل b، وهذا 
َر عقاَب اهلل  هم بذنٍب أو تلبَّ�َس بمعصيٍة تذكَّ دأب عب�اد اهلل الصاحل�ني، فإذا همَّ أحدحُ
b ووعي�َده، وما أعده لعب�اده الصاحلني، من النعيم املقيم، فتاب وأناب، واس�تعاذ 
باهلل b من الش�يطان الرجيم، ونأنى بنفس�ه عن رفقاء الس�وء، ومواطن الش�بهات، 

واستقام عى الرصاط املستقيم، ولزم طريق اهلداية.  

فمن أسباب الوقاية من )آفات اللسان(: االحرتاز من نزغات الشيطان، وجماهدة 
النفس واهلوى والشيطان، واالستعاذة باهلل b من الشيطان ومهزاته ووساوسه، 

ٍد، ق�ال: اْس�َتبَّ رجالن عن�د النَّبِيِّ  َ وق�د ج�اء يف احلدي�ث: عن س�ليامن ب�ن رصحُ
ه، فقال  ْغَضًبا قد امْحَ�رَّ وجهحُ �بُّ صاحَب�ه محُ مها َيسحُ لحُ�وٌس، وأحدحُ ملسو هيلع هللا ىلص ونح�ن عن�دهحُ جحُ
النَّبِ�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إينيِّ لْعَل�ُم كلم�ًة، لو قاهل�ا لَذَهَب عنه ما َيِد، لو ق�ال: َأُعوُذ باهلل من 

)١( انظر: تفسري ابن باديس )ص:385(. وانظر ذلك مفصاًل يف )عقبات يف طريق اهلداية( )ص:58-55(.
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﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻِ﴾   :b اهلل  وق�ال  جي�م(()١(،  الرَّ �ْيطان  الشَّ
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ   :b وق�ال  ]املؤمن�ون:97[،  
ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ    ﴿  : ]فصل�ت:36[، وق�ال  ڭ ڭ﴾ 
ڎڎ  ڈڈژ ژ  ڑ  ڑ  ک ک ک ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]الناس:١-6[.

ادقني، والتَّخلُّق بأخالق  6- جمالس�ة الصاحل�ني وأرباب العزائم واهلمم، ومالزم�ةحُ الصَّ
الح والفضل، والنظ�ر بعني البصرية إىل أمهي�ة الصحبة الصاحلة  أه�ل العل�م والصَّ
وآثاره�ا وفوائدها، والعناية يف اختيار الصديق، وتكون باجتامع صفاٍت ومقومات 
حب�ة، من التَّق�وى، واالس�تقامة، واألمانة، والصدق، واخلحُلق احلس�ن  لحُ�ه للصُّ تؤهِّ

واملحبة واإليثار..الخ.

ثحُ آفاٍت يف الفكر والسلوك، والبصرية  7- البعد عن رفقاء السوء، واحلذرحُ من صحبة تحُورِّ
التام�ة بمخاطر صحبة أه�ل الزيغ، واالبتداع، والذين خيوض�ون يف الباطل، وآثار 

تلك الصحبة. 

، ودواعي املعصية. ِّ بهات، وأسباب الرشَّ 8- االبتعاد عن مواطن الفتن والشُّ

9- احل�رص عى جمالس�ة العلامء، وحض�ور حلقات العلم، والتفق�ه يف الدين، وتكميل 
النَّفس بالعلم واملعرفة:

ال خيف�ى ع�ى أويل األلباب أنَّ حضور جمالس العل�امء الربانيني، والتفقه يف الدين 
مما ينري العقل والقلب، وأن األخذ عن العلامء يورث استقامة يف الفكر والسلوك.

١0- القول احلسن، والكلمة الطيبة:
)١( صحيح البخاري ]6048، 6١١5[، مسلم ]26١0[.
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إنَّ القول احلس�ن، والكلمة الطيبة من أهم أس�باب الوقاية من )آفات اللسان(. 
وال خيفى أن الكلمة الطيبة من األخالق التي تورث املحبة بني الناس؛ ألنَّ اللسان 
ة،  أداة البي�ان، وترمج�ان القلب والوجدان. وال�كالم اليسء قاط�ٌع ألوارص األخوَّ
باع�ث ع�ى البغض�اء والنف�رة، يبعد ب�ني العقول فتحرم االسرتش�اد واالس�تعداد 
والتع�اون، وب�ني القلوب فتفق�د عواطف املحب�ة، وحنان الرمحة، ومه�ا أرشف ما 
تتح�ى ب�ه القل�وب، وإذا بطلت الرمح�ة واملحبة بطل�ت األلفة والتع�اون، وحلت 

القس�اوة والعداوة، وتبعهام التخاصم والتقات�ل)١(. وقد قال اهلل : ﴿ې    ې  
﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ    : وق�ال  ]البق�رة:83[.  ى﴾ 
ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک﴾ ]اإلرساء:53[، وق�ال : ﴿ہ 
ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]الزمر:١8[. فالكالم اللَّني والطَّيب من األسباب التي تؤلِّف بني القلوب.

   باب: طيب الكالم: وق�ال أبو هريرة ،) وق�د جاء يف )صحي�ح البخاري
ع�ن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))الكلمة الطيبة صدق�ة(()2(. وعن عدي بن حات�م ، قال: ذكر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص النار، فتعوذ منها وأش�اح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 
-قال ش�عبة: أما مرتني فال أش�ك-، ثم قال: ))اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل جتد 

فبكلمة طيبة(()3(.

ق�ال ابن بطال : »الكالم الطي�ب مندوب إليه، وهو من جليل أفعال الرب؛ ألنَّ 
النبي  جعله كالصدقة باملال. ووجه تشبيهه  الكلمة 
القادر  د. عبد  الثانية،  الطبعة  املحبة صورها وأحكامها،  باديس )ص:١١2-١١3(،  ابن  تفسري  انظر:   )١(

حممد املعتصم دمهان )ص:234(.
)2( صحيح البخاري )8/١١(.
)3( صحيح البخاري ]6023[.
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الطيب�ة بالصدقة باملال ه�و أن الصدقة باملال تيا هبا نف�س املتصدق عليه ويفرح هبا، 
والكلمة الطيبة يفرح هبا املؤمن، وحيسن موقعها من قلبه، فاشتبها من هذه اجلهة. أال 

ترى أهنا تذهب الشحناء، وجتل السخيمة، كام قال تعاىل: ﴿ ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]فصلت:34[. والدفع بالتي هي أحسن قد 

يكون بالقول كام يكون بالفعل«)١(. 

وال نجاة من آفات اللس�ان –كام تق�دم- إال بالنطق باخلري أو الصمت كام جاء يف 
احلديث: ))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرًيا أو ليصمت((.

، كاإلحس�ان، وإخ�الص النُّصح، والكلمة الطيبة،  ١١- احل�رص عى أعامٍل تفظحُ الودَّ
والتواض�ع، ولني الكالم، والتامس األع�ذار، والتعاون عى الرب والتقوى، والتحل 

باألخالق التي تورث املحبة)2(.

١2- مقابلة اإلساءة باإلحسان، والرفق باخللق والرمحة واحللم:

      - وقد تقدم بيان ذلك -.

١3- احلذر من التهاون يف أمر الكذب؛ ألجل إرضاء الناس أو إضحاكهم، والبعدحُ عن 
يِب واملعايص، وهجرهم إىل أن يتوبوا -كام تقدم-. الكاذبني وأهل الرِّ

١4- كف السمع عن اإلصغاء إىل كل مكروه؛ ألن كل ما حرم قوله حرم اإلصغاء إليه      
-كام تقدم-.

: يف الرسِّ والعلن، وإخالص العمل له b ١5- مراقبة اهلل

)١( رشح صحيح البخاري، البن بطال )225/9(.
من  دمهان  عبدالقادر  د.  وأحكامها(،  صورها  )املحبة  كتاب:  يف  املحبة  تورث  التي  األخالق  تنظر   )2(

)ص:١73( إىل )ص:١88(.
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وإن�ام تضع�ف املراقبة يف قلب العبد إذا مل يوقِّر اهلل تع�اىل، ومل يعظمه كام جيب، ولذا 
قي�ل: من راق�ب اهلل يف خواطره، عصمه يف ح�ركات جوارحه)١(، فعى املس�لم إذا 
حدثته نفسه بمعصية أن يتقي اهلل، وأن يشعر أن اهلل ينظر إليه، ويطلع عى حاله، فال 
جيعل اهلل b أهون الناظرين إليه، وكيف يستحي من الناس وال يستحي من اهلل؟! 

وخيشى الناس وال خياف من اهلل؟! فمن راقب اهلل b حسن قوله وعمله.

١6- تدب�ر آي�ات القرآن واالنتفاع بمواعظه، والتمس�ك هبدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وس�نته؛ »فإن 
 p دوام النظ�ر يف كتاب اهلل تعاىل، وس�نة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يطلعنا عى س�ري وأخبار األنبياء
والصاحل�ني، وكي�ف كانوا خيافون م�ن اهلفوات أن تقع منهم م�ع أن رصيدهم من 

الطاعات كبري«)2(.   

لف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلامء األبرار  ١7– الوقوف عى سري وأخبار السَّ
واألع�الم من هذه األمة الذين مجعوا ب�ني العلم والعمل، واخلوف والرجاء، وكان 
دق واإلخالص يف العمل عندهم أبلغ من لسان القول؛ فلذلك المست  لسان الصِّ

مواعظهم النفوس، ودخلت شغاف القلوب، وأثَّرت يف املدعوين.

١8- االحرتاز عن سامع النامم، وهنيه عن ذلك ونصحه.

١9- زجر من حيدث بكل ما سمع دون تبني وال تثبت، أو يشيع شائعة، والتحذير منه، 
ومطالبته بالدليل.

20- أن يذود املسلم عن عرض أخيه -كام تقدم-.

2١- إحسان الظَّنِّ باملسلم، وهو أساٌس ال بدَّ منه يف التعامل مع املسلمني.

)١( قاله أبو العباس بن مرسوق. انظر: ذم اهلوى، البن اجلوزي  )ص:١45(، صفة الصفوة )3١9/2(، 
مدارج السالكني )2/ 65(.

)2( انظر: آفات عى الطريق، للدكتور السيد حممد نوح  )ص:١03(.
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22- اجتناب سوء الظن، وعدم التعجل يف احلكم دون تبني، وال سيام إذا كان مبنًيا عى 
دخيلِة األنفس والنِّيات؛ ألنَّ رسائَر النَّاس ال يعلمها إال اهلل b وحده؛ وألنَّ س�وء 

�الت. قال اهلل b: ﴿ ٱ  الظَّ�نِّ ي�ؤدِّي إىل اخلصومات والع�داوات، وَتَقطُِّع الصِّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]احلج�رات:١2[. ويف احلديث: 
))إياك�م والظن؛ ف�إن الظن أكذب احلدي�ث(()١(. وينبغي النََّظرحُ بع�نِي البصرية إىل 
، واس�تحضاِر آفاته، فكم أوقع من فراٍق بني املتحابني، وقطيعة  مآالِت س�وء الظَّنِّ

بني املتواصلني. 

23- مح�ل املنقول من ال�كالم عن اآلخرين، أو املكتوب إن احتمل تأوياًل عى أحس�ن 
، وذلك من شيم الكرام. املحامل، والتامس األعذارحُ

24- صالح القلب: قال تعاىل: ﴿ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ ﴾ 
]الشعراء:88-89[؛ ألن اللسان ترمجان القلب –كام تقدم-.

25- بناء العقيدة الس�ليمة التي تقوم عى أس�اس من االلتزام باألخالق والقيم، والتي 
منها: الصدق، واملحبة، واإلخالص، وتسني الظن...الخ. 

عاء واالستغفار: كر والدُّ 26- اإلكثار من الذِّ

إنَّ كثرة ذكر اهلل b من أعظم أسباب احلفظ من الغيبة والنميمة والكذب والفحش، 
وغريها من آفات اللسان –وقد تقدم بيان ذلك-.

وذك�ر اب�ن القي�م  أن من فضائل ذكر اهلل b: »أنه  س�بب اش�تغال اللس�ان عن 

)١( صحيح البخاري ]6064، 6066، 6724[، مسلم ]2563[. انظر ذلك مفصاًل يف كتاب: )عقبات يف 
طريق اهلداية(، د. عبد القادر حممد املعتصم دمهان، عقبة )اتباع الظن املنهي عنه( من )ص:497( إىل 

)ص:507(.  
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الغيب�ة والنميمة والكذب والفحش والباطل؛ فإن العبد ال بد له من أن يتكلم، فإن 
مل يتكل�م بذك�ر اهلل b، وذكر أوامره، تكلم هبذه املحرمات، أو بعضها، وال س�بيل 

. اىل السالمة منها البتة إال بذكر اهلل

د لس�انه ذكر اهلل b صان لسانه عن  واملش�اهدة والتجربة ش�اهدان بذلك، فمن عوَّ
الباطل واللغو، ومن يبس لس�انه عن ذكر اهلل  ترطب بكل باطل ولغو وفحش، 

وال حول وال قوة إال باهلل«)١(. 

، أن رجاًل قال: يا رس�ول اهلل: إن رشائع  وق�د ج�اء يف احلديث: عن عبد اهلل بن بحُرْسٍ
، فأخربين بيشٍء أتشبَّثحُ به، قال: ))ال يزال لساُنك َرْطًبا من  اإلس�الم قد َكثحُرت علَّ

ذكر اهلل(()2(.

ق�ال الطيب�ي : »الرشيعة مورد اإلبل عى املاء اجل�اري، واملراد: ما رشع اهلل لعباده 
من الدين، أي سنه هلم، وافرتضه عليهم«)3(. 

ق�ال القاري : »الظاه�ر أن املراد هبا هنا: النوافل؛ لقوله: ))قد كُثرت عل((: أي: 
غلب�ت حتى عجزت عنه�ا؛ لضعفي. ))فأخبين بيء((: قيل: أي: بيشء قليل موجب 
جلزاء جزيل أس�تغني به عام يغلبني ويش�ق عل. و))أتش�بث((: أي: أتعلق ))به((: من 
ٍة، َمانَِعة يف م�كان دون مكان، وزمان دون زم�ان، وحال دون  عب�ادة جامع�ة، غرِي َش�اقَّ
ح�ال، من قيام وقع�ود، وأكل ورشب، وخمالطة واعتزال، وش�باب وهرم، وغري ذلك. 

ويكون جابًرا عن بقيتها، مشتماًل عى كليتها«)4(.
)١( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:43(.

)2( أخرجه ابن أيب شيبة ]29453[، وأمحد ]١7680[، وابن ماجه ]3793[، والرتمذي ]3375[، وقال: 
»حسن غريب«. كام أخرجه ابن حبان ]8١4[، والطرباين يف )األوسط( ]2268[، واحلاكم ]١822[، 

والبيهقي ]6526[، والضياء ]43[.
)3( رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح )١739/5(.

)4( انظر: مرقاة املفاتيح )4/ ١558(.
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ا مش�تغاًل قريب العهد منه،  وقول�ه: ))ال يزال لس�اُنك َرْطًبا من ذك�ر اهلل(( أي: طريًّ
وهو كناية عن املداومة عى الذكر. 

كِر: أن أدامته تنوب عن التطوعات، وتقوم  وق�د ذك�ر ابن القيم : أن من فوائد الذِّ
مقامها، س�واء كانت بدنية، أو مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك رصحًيا يف حديث أيب 
هري�رة : إن فق�راء املهاجرين أتوا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال�وا: يا رس�ول اهلل! َذَهَب َأْهلحُ 
َرَجاِت العى، والنَِّعيِم املِقيِم. يصلون كام نصل، ويصومون كام نصوم، وهلم  ثحُ�وِر بِالدَّ الدُّ
فضل أمواهلم حيجون هبا ويعتمرون وجياهدون. فقال: )) أال أعلمكم ش�يًئا تدركون به 
من س�بقكم وتس�بقون به من بعدك�م، وال يكون أحد أفضل منك�م إال من صنع مثل ما 
صنعتم. قالوا: بىل يا رسول اهلل؛ قال: تسبحون، وتمدون، وتكبون خلف كل صالة(( 
ك�ر عوًضا هلم عام فاهتم من احل�ج والعمرة واجلهاد،  احلدي�ث متف�ق عليه)١(. فجعل الذِّ
ثحُور بذلك عمل�وا به فازدادوا إىل  كر، فلام س�مع أهل الدُّ وأخ�رب أهنم يس�بقوهنم هبذا الذِّ
صدقاهت�م وعبادهت�م بامهلم: التعبد هب�ذا الذكر، فح�ازوا الفضيلتني، فنفس�هم الفقراء، 
وأخ�ربوا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأهنم قد ش�اركوهم يف ذل�ك، وانفردوا عنهم ب�ام ال قدرة هلم 

عليه، فقال:﴿ڇڇڇڇڍڍ﴾ ]اجلمعة:4[«)2(.

فم�ن أعظ�م أس�باب الوقاية من )آف�ات اللس�ان(: االلتج�اء إىل اهلل b، وإخالص 
. الدعاء له

وخري الدعاء: ما كان عى الوجه الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي من الكتاب 
وصحيح السنة.

)١( صحيح البخاري ]843، 6329[، مسلم ]595[. 
)2( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:76(، مرعاة املفاتيح )4١3/7(.
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ُه�مَّ إينيِّ أعوذ ب�ك من ُمنْك�راِت الخ�الق، والعامل  وم�ن دع�اء النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))اللَّ
واله�واء(()١(، وكان  يق�ول: ))الله�م أحس�نَت َخْلِق�ي، َفَأْحِس�ْن 

ُخُلِق�ي(()2(.

وم�ن دعائ�ه : ))اللهم اجع�ل يل يف قلبي نوًرا، ويف لس�اين نوًرا..(( 
احلدي�ث)3(. وع�ن ابن عباس  قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو يقول: ))ربيِّ َأِعنيِّي وال ُتِعْن 
يِن  ِ اهُلَدى يل، واْنرُصْ ، واْهِديِن وَيرسيِّ ، واْمُكْر يل وال َتُْكْر علَّ يِن وال َتنْرُصْ َعَلَّ ، واْنرُصْ علَّ
اًبا، ل�ك ِمْطَواًعا، لك  اًرا، لك َرهَّ اًرا، ل�ك َذكَّ ، ربيِّ اْجَعْلنِي لك َش�كَّ ع�ىل م�ن َبَغى علَّ
تِي،  اًها ُمنِيًبا، ربيِّ َتَقبَّْل َتْوَبتِي، واْغِسْل َحْوَبتِي، وَأِجْب دعويت، وَثبيِّْت ُحجَّ ُمْبًِتا، إليك َأوَّ

ْد لساين، واهد قلبي، واْسُلْل َسِخيَمَة صدري(()4(. وسديِّ

27-  أداء الفرائض واإلكثار من ذكر اهلل b، ومن النوافل:

      - وقد تقدم بيان ذلك -.

28- البص�رية التام�ة بحقيقة الدنيا، وأهنا ليس�ت غاية أو هدًفا، وإنام هي وس�يلة لغاية 
وهدف، ومعرب للدار اآلخرة.

ب يف اآلخرة. 29- اإلكثار من ذكر املوت، وسامع املواعظ التي تحَُرغِّ
)١( أخرجه الرتمذي ]359١[ وحسنه، وأخرجه أيًضا: ابن أيب عاصم يف )السنة( ]١3[، وابن حبان ]960[، 
والطرباين ]36[، واحلاكم ]١949[ وصححه. كام أخرجه أبو نعيم يف )احللية( )237/7(. ويف بعض 

الروايات زيادة: ))واألدواء((.
)2( أخرجه أمحد عن عائشة  ]24392[،  قال اهليثمي )20/8(: »رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح«.

)3( صحيح مسلم ]763[.
)4( أخرجه  ابن أيب شيبة ]29390[، وأمحد ]١997[، وابن محيد ]7١7[، والبخاري يف )األدب املفرد( 
]665[، وابن ماجه ]3830[، والرتمذي ]355١[، وقال: » حسن صحيح« وأخرجه أيًضا: النسائي 
يف )الكربى( ]١0368[، وابن حبان ]948[، والطرباين يف )الدعاء( ]١4١2[،  واحلاكم ]١9١0[، 

والبيهقي يف )الدعوات الكبري( ]١95[،  والضياء ]67[.
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30- احلرص عى االلتزام باآلداب العامة يف اخلطاب واملعاملة.

3١- تزكية النفس، واهتامها، وحماس�بتها، والتنقيب عن عيوهبا ونقائصها؛ فإن حماس�بة 
النفس هو طريق استقامتها وكامهلا وفالحها وسعادهتا.

32- ش�كر اهلل b ع�ى نعمه، والنظ�ر إىل كل عطاء عى أنه اختب�ار من اهلل b، كام قال 
س�ليامن : ﴿ڻ    ڻ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ     ﴾ ]النمل:40[.
33- غ�رسحُ بذور اإليامن والتَّقوى، وقواعِد وآداب الرتبية يف نفوس األوالد والطالب 

من أول النشأة: 

ي يف األوالد والطالب شعوَر  نَمِّ ل النشأة مما يحُ إنَّ غرس بذور اإليامن والتَّقوى من أوَّ
املراقبة هلل b، فيكون كل واحد منهم عى يقنٍي بأنَّ اهلل b مطَّلٌع عى أقواله وأفعاله 

ومجيع أحواله.

نه من أن يكون عى  بانية وحقيقته�ا يمكِّ وانَّ وعي اإلنس�ان لطبيعة ه�ذه الرقابة الرَّ
رقابة دائمة لنفسه وألقواله وأفعاله بعد أن يتوفر عنده الشعور باطالع اهلل تعاىل عى 
كلِّ يشء يفعله أو يقوله أو هيم فيه. هذه الرتبية تثمر اس�تقامة يف األقوال واألفعال 
فال جتري عى ألسنة األوالد من أول النشأة: ألفاظ السب واللعن، واأللفاظ البذيئة 

والقبيحة؛ ألن رقابة العقيدة تردعهم عى كل خلق ذميم فعاًل كان أو قواًل.

قابة  34- الرتبي�ة الس�ليمة لألوالد والط�الب عى الص�دق واألخالق الفاضل�ة، والرَّ
احلكيم�ة ع�ى األوالد يف البيت واحليِّ واملدرس�ة، وتش�ملحُ اإلرشاَف عى وس�ائل 
 ، التواصل، والتش�جيَع عى متابع�ة اإلعالم اهلادف، والتَّحذير م�ن اإلعالم املضلِّ
ين.  ج للفس�اد األخالقي، أو للغل�وِّ يف الدِّ وحظ�َر املواق�ع التي تثريحُ الغرائ�ز، وتروِّ
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وزجره�م عن كل خلق أو قول قبيح، والبحث ع�ن املحاضن الرتبوية التي تحُعرف 
باس�تقامة القائمني عليها، وحس�ن مناهجها؛ لتكون نعم العون عى التبرص يف أمر 

.b الدين والدنيا، وإخالص العمل هلل

وء، والتَّحذير من خماطرهم.  35- النَّأي باألوالد عن جمالسة رفقاء السُّ

36- أن يس�ارع املس�لم إىل اغتنام األوق�ات الفاضلة، وأن يكون حال�ه فيها أفضل من 
حال�ه يف غريه�ا، وأن يكون حاله بعده�ا أفضل من حاله قبلها؛ مل�ا ترتكه من األثر 
يف النف�س، فه�ي بمثاب�ة دورة تدريبي�ة فعال�ة، تنمي عنده ش�عور املراقب�ة، وتمله 
اإلنسان عى ترك املاديات والشهوات، وترتقي به إىل أفق أسمى من املحبة والقرب 

واملسارعة إىل اخلريات.

 ،b أن يكث�ر املك�َث يف األماك�ن الفاضل�ة؛ لكوهن�ا وس�يلة للق�رب م�ن اهلل   –37
والختصاصه�ا باملزاي�ا والفضائل، وهي األماكن التي ينش�ط فيه�ا الصاحلون، مما 

ك اهلمم والعزائم، ويقوي اإلرادة لتقليدهم والتشبه هبم، والسري عى هنجهم. حيرِّ
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١- إمت�ام الدراية لقراء النقاية، للس�يوطي، تقيق: د. عب�د القادر حممد املعتصم دمهان، 
د. عبد الرقيب صالح الشامي، وفضيلة الشيخ مصطفى حممود سليخ، دار الضياء، 

الكويت ]١437ه�[. 
2- آثار ابن باديس، دار ومكتبة الرشكة اجلزائرية ]١388ه�[.

3- أحكام القرآن، أليب بكر بن العريب، دار الكتب العلمية، بريوت ]١424ه�[.
4- إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، دار املعرفة، بريوت.

5- اآلداب الرشعية واملنح املرعية، البن مفلح، عامل الكتب.
6- أدب الدنيا والدين، أليب احلسن املاوردي، مكتبة احلياة ]١986م[.

7- األذكار، لإلمام النووي، دار الفكر، بريوت ]١4١4ه�[.
8- إرشاد الفحول، حممد بن عل الشوكاين،  دار الكتاب العريب ]١4١9ه�[. 

9- أساليب اخلطاب يف القرآن لكريم، للدكتور عبد القادر حممد املعتصم دمهان، وزارة 
األوقاف، الوعي اإلس�المي، اإلصدار مائة وأحد ع�رش، غراس للنرش والتوزيع، 

الكويت ]١436ه�[.
١0- االستذكار، البن عبد الرب، دار الكتب العلمية، بريوت ]١42١ه�[.

١١- إعانة الطالبني عى حل ألفاظ فتح املعني، للدمياطي، دار الفكر ]١4١8ه�[.
١2- إغاث�ة اللهفان يف حكم طالق الغضبان، البن القيم، املكتب اإلس�المي، بريوت، 

لبنان، مكتبة فرقد اخلاين، الرياض، اململكة العربية السعودية ]١408ه�[.
١3- آفات عى الطريق، للدكتور السيد حممد نوح، دار الوفاء للطباعة، مرص، املنصورة 

]١433ه�[.
اإلكليل يف استنباط التنزيل، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت ]١40١ه�[.  -١4

فهرس المصادر والمراجع
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إكامل املعلم بفوائد صحيح مسلم، للقايض عياض، تقيق: األستاذ الدكتور حييى   -١5
إسامعيل، دار الوفاء، املنصورة، مرص ]١4١9ه�[.

بداية اهلداية، أليب حامد الغزايل، مكتبة مدبويل، القاهرة ]١4١3ه�[.  -١6
بدائع الفوائد، البن القيم، دار الكتاب العريب، بريوت.  -١7

١8- بريق�ة حممودي�ة، أليب س�عيد حممد بن حممد بن مصطفى اخلادم�ي احلنفي،  مطبعة 
احللبي ]١348ه�[.

١9- بصائر للمسلم املعارص، لعبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين، دار القلم،  دمشق.
20- تاريخ اجلدل، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة ]١354ه�[.

2١- التبرصة، البن اجلوزي، دار الكتب العلمية، بريوت  ]١406ه�[.
22- تفة املحتاج يف رشح املنهاج، البن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى، بدون 

طبعة ]١357ه�[.
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26- تفس�ري احلجرات واحلديد، حممد بن صالح العثيم�ني، دار الثريا للنرش والتوزيع، 

الرياض ]١425ه�[.
27- تفسري الزخمرشي )الكشاف(، دار الكتاب العريب، بريوت ]١407ه�[.

28- تفسري السيوطي )الدر املنثور(، دار الفكر، بريوت ]١993م[.
29- تفسري الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن(، مؤسسة الرسالة ]١420ه�[.

30- تفسري القرآن العظيم، البن كثري، دار طيبة للنرش والتوزيع ]١420ه�[.
3١- تفسري القرطبي )اجلامع ألحكام القرآن(، دار الشعب، القاهرة ]١372ه�[.
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32- التفس�ري الكب�ري )مفاتيح الغيب(، لفخر الدين ال�رازي، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت، مصورة عن النسخة األصلية من املطبعة البهية املرصية ]١302ه�[.
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34- تفس�ري النيس�ابوري  )غرائ�ب الق�رآن ورغائب الفرق�ان(، دار الكت�ب العلميه، 

بريوت ]١4١6ه�[
35- جامع العلوم واحلكم، البن رجب، مؤسسة الرسالة، بريوت ]١422ه�[.

36- اجلواب الكايف البن قيم اجلوزية، دار املعرفة، املغرب ]١4١8ه�[.
37- الذريعة إىل مكارم الرشيعة، أليب القاسم الراغب األصفهاين، دار السالم، القاهرة 

]١428ه�[.
38- الرسالة، لإلمام الشافعي، مكتبه احللبي، القاهرة ]١358ه�[.

39- روح املع�اين، لش�هاب الدي�ن حمم�ود بن عبد اهلل األل�ويس، دار الكت�ب العلمية، 
بريوت ]١4١5ه�[.

40- الزواجر عن اقرتاف الكبائر، البن حجر اهليتمي، دار الفكر ]١407ه�[.
4١- رشح الطيب�ي عى مش�كاة املصابيح )الكاش�ف ع�ن حقائق الس�نن(، مكتبة نزار 

مصطفى الباز )مكة، الرياض( ]١4١7ه�[.
42- رشح ري�اض الصاحل�ني، ملحم�د ب�ن صال�ح العثيم�ني، دار الوط�ن، الري�اض 
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]١423ه�[. 
44- عم�دة الق�اري رشح صحي�ح البخاري، لب�در الدي�ن العيني، دار إحي�اء الرتاث 

العريب، بريوت.
45- غريب احلديث، البن قتيبة الدينوري، مطبعة العاين، بغداد ]١397ه�[.

46- فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، دار املعرفة، بريوت ]١379ه�[.
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47- فت�ح العل املالك يف الفتوى عى مذه�ب اإلمام مالك، ملحمد بن أمحد بن عليش، 
دار املعرفة، بدون تاريخ.

48- الفروق اللغوية، أليب هالل العس�كري، طبعة دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، 
القاهرة.

49- الفوائد، البن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت ]١393ه�[.
50- في�ض القدي�ر رشح اجلام�ع الصغ�ري، لعبد ال�رؤوف املن�اوي،  املكتب�ة التجارية 

الكربى،  مرص ]١356ه�[.
هل�وي ، دار  5١- ملع�ات التنقي�ح يف رشح مش�كاة املصابي�ح، عب�د احل�ق البخاري الدِّ

النوادر، دمشق ]١435ه�[.
52- جمموع رسائل احلافظ ابن رجب، دار الفاروق احلديثة للطباعة والنرش ]١425ه�[.

53- املجموع رشح املهذب، لإلمام النووي، دار الفكر.
54- املحب�ة صوره�ا وأحكامه�ا، للدكت�ور عبد القادر حمم�د املعتصم دمه�ان، الطبعة 

الثانية، دار اللؤلؤة، املنصورة، مرص ]١439ه�[.
55- خمت�رص منه�اج القاصدي�ن، الب�ن قدام�ة املق�ديس، مكتب�ة دار البي�ان، دمش�ق 

]١398ه�[.
56- مدارج السالكني، البن القيم، دار الكتاب العريب، بريوت ]١4١6ه�[.

57- مغن�ي املحت�اج إىل معرفة مع�اين ألفاظ املنه�اج، للخطيب الرشبين�ي، دار الكتب 
العلمية ]١4١5ه�[.

58- مفتاح دار السعادة، البن القيم، دار الكتب العلمية، بريوت.
59- املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهانى  دار القلم، الدار الشامية، دمشق 

بريوت ]١4١2ه�[.
60- املفهم ملا أش�كل من تلخيص كتاب مس�لم، أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم 

القرطبي، دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب، دمشق، بريوت ]١4١7ه�[.
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6١- املنتقى رشح املوطأ، أليب الوليد الباجي، مطبعة السعادة، مرص ]١332ه�[.
62- املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، لإلمام النووي، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت ]١392ه�[.
عيني املالكي،  63- مواه�ب اجلليل يف رشح خمترص خليل، لش�مس الدينا احلط�اب الرُّ

دار الفكر ]١4١2ه�[.
64- املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة، وزارة األوق�اف والش�ؤون اإلس�المية، الكوي�ت 

]١427ه�[.

65- نرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، دار الوسيلة، جدة.

66- هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، للرمل، دار الفكر، بريوت ]١404ه�[.
67- هن�ج األبرار يف اجتناب ما توعد عليه بالن�ار، د. عبد القادر حممد املعتصم دمهان، 

مل يطبع.
68- وس�ائل اإلقن�اع يف القرآن الكريم، للدكتور عبد الق�ادر حممد املعتصم دمهان، دار 

الفتح للدراسات والنرش، عامن، األردن ]20١6م[.
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المؤلف في سطور

 االسم: عبد القادر حممد املعتصم دمهان. 

امليالد: من مواليد مدينة محص ]١972م[ يف سوريا. 

حم�ل اإلقام�ة: دولة الكويت، حمافظ�ة الفروانية، عبد اهلل املبارك ق )2(، ش�ارع )2١2(، عقار 
.)458(

املؤهل واخلبات: 

عي التابع جلمعيَّة العلامء يف مدينة )محص( بتاريخ  ١ - حاصل عى شهادة املعهد العلمي الرشَّ
ة )القسم األديب(  )١4١3/١2/١5ه�(، بتقدير: )امتياز(. وعى ش�هادة الثَّانوية األزهريَّ

من )القاهرة(. 

2 - حاصل عى درجة اإلجازة العالية )الليس�انس( من كليَّة أصول الدين بجامعة األزهر يف 
)القاه�رة(، بتاريخ )2( من ربيع اآلخر ]١4١8ه�[، )6/أغس�طس/١997م( بتقدير: 

ا، قسم التفسري وعلوم القرآن.  جيد جدًّ

راس�ات العليا )املاجس�تري( يف التَّفسري وعلوم القرآن، وذلك  3 - حاصل عى درجة دبلوم الدِّ
(، وذلك يوم  بع�د مناقش�ة رس�الة بعن�وان: )اإلقناع بني طريق�ة القرآن وع�رض املف�رسِّ
األربعاء الواقع يف )7/ذي احلجة/١424ه�(، املوافق )2004/١/29م(. وقد طبعت 
رس�الة املاجس�تري مع تقيقات وزيادات وتعدي�الت جديدة بعنوان )وس�ائل اإلقناع يف 

القرآن( يف دار الفتح للدراسات والنرش، عامن، األردن ]20١6م[.

4 - حاص�ل ع�ى درج�ة الدكتوراه يف التفس�ري وعل�وم القرآن، بعد مناقش�ة رس�الة بعنوان: 
)أس�اليب اخلطاب يف القرآن الكريم(. دراس�ة تليلية شاملة ألساليب اخلطاب والطلب 
يف الق�رآن الكري�م. وذل�ك ي�وم الس�بت الواق�ع يف )20١١/7/30(، املواف�ق )29/
ش�عبان/١432ه�(. وق�د طبع�ت رس�الة الدكت�وراه يف جملدين مع تقيق�ات وزيادات 
وتعدي�الت جدي�دة يف وزارة األوق�اف والش�ؤون اإلس�المية يف دول�ة الكوي�ت، قطاع 
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الش�ؤون الثقافي�ة، جمل�ة الوعي اإلس�المي، اإلص�دار مائ�ة وأحد عرش، غ�راس للنرش 
والتوزيع، الكويت ]١436ه��[.

ًها  َوجِّ ًسا يف )سوريا(، وكذلك يف )الكويت( وال يزال. وعمل محُ عمل إماًما وخطيًبا ومدرِّ  
فنيًّ�ا يف املراقب�ة الثَّقافي�ة يف وزارة األوقاف إدارة مس�اجد حمافظ�ة )الفروانيَّ�ة(، ثمَّ باحًثا 
رشعيًّا ]١4[ عاًما يف املراقبة الثقافية يف إدارة مساجد حمافظة الفروانية، وإماًما وخطيًبا يف 

حمافظة )الفروانيَّة(  وال يزال. 

ومدرًس�ا يف كلي�ة الرتبي�ة األساس�ية يف اهليئة العامة للتعليم التطبيقي، قس�م الدراس�ات   
اإلسالمية )الكويت - العارضية(.

الكتب واملؤلفات:

١ -  اإلرش�ادات املنهجية إىل تفس�ري اآليات الكونية )إضاءات عى تعريف التفس�ري العلمي 
وضوابطه، ومبادئه العرشة(.

2 – وسائل اإلقناع يف القرآن الكريم، دار الفتح للدراسات والنرش، عامن، األردن ]20١6م[.

3 – أساليب اخلطاب يف القرآن الكريم، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة الكويت، 
قطاع الش�ؤون الثقافية، جملة الوعي اإلسالمي، اإلصدار مائة وأحد عرش، غراس للنرش 

والتوزيع، الكويت ]١436ه��[. 

الكوي�ت  الفرواني�ة،  إدارة مس�اجد حمافظ�ة  األوق�اف،  – أخط�ار هت�دد األرسة، وزارة   4
]١435ه�[.

5 – املحبة صورها وأحكامها، وزارة األوقاف، دولة الكويت، إدارة مساجد حمافظة الفروانية، 
مطبع�ة النظائر ]١437ه�[. أعيد طبع الكتاب بإصالحات وإضافات وتقيقات جديدة 

يف )دار اللؤلؤة(، املنصورة، مرص ]١439ه�، املوافق 20١8م[.

6 – عقبات يف طريق اهلداية، وس�بل الوقاية منها، والكتاب يتناول مخس�ة ومخس�ني موضوًعا 
من حيث التعريف وبيان اخلطر والرتبية الوقائية. طبع يف )دار اللؤلؤة(، املنصورة، مرص 

]١439ه�[، املوافق ]20١8م[.
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7 – دروس وع�رب م�ن رحلة س�يد البرش . كتي�ب. وزارة األوقاف، دول�ة الكويت، إدارة 
مساجد حمافظة الفروانية، الطبعة األوىل ]١439ه�[، ]20١8م[.

8 - هن�ج األبرار يف اجتناب ما توعد علي�ه بالنار. مل يطبع. والكتاب يتناول موضوعات كثرية 
من حيث التعريف وبيان اخلطر والرتبية الوقائية.

9 - س�بيل الوص�ول إىل عن�وان األصول )يف األص�ول(، وهو رشح وتقيق ودراس�ة لعنوان 
األص�ول يف أص�ول الفقه، أليب حامد املطرزي. مطب�وع يف دار الضياء، الكويت، الطبعة 

األوىل ]١436ه�[.

١0 – اإلرشاد إىل أسباب النجاة، مل يطبع.

١١ - آي�ات النداء يف  القرآن الكريم، دراس�ة  تليلية آليات النداء تتن�اول )األداة، واملناَدى، 
واملناِدي، وما ويل األداة واملناَدى(.

١2 - تنوي�ر املس�تبرص الفائز ببيان أحكام اجلنائز، رشح وتقي�ق كتاب اجلنائز للفقري إىل رمحة 
ربِّ�ه الع�ل إبراهيم بن يوس�ف البولوي، تويف س�نه ]١04١ه�[. مطب�وع يف دار الضياء، 

الكويت، الطبعة األوىل ]١435ه�[.

١3 – مذكرة يف علوم القرآن. مقرر الفصل الثاين للعام اجلامعي ]20١7 – 20١6م[ يف اهليئة 
العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية األساسية، )الكويت - 

العارضية(.

١4 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعالج منها. 

١5 - ثالث رس�ائل يف الفقه، للعالمة حس�ن الرشنباليل املتوىف س�نة ]١069ه�[، وهي عى 
النحو التايل:

نوز فمن عمل هبا بالسعادة يفوز. وهي منظومة يف أحكام الصالة.  رُّ الكحُ  أ - دحُ

ب- سعادة املاجد بعامرة املساجد.  

ج- إت�اف ذوي اإلتق�ان بحكم الرهان. مطبوع يف دار الضي�اء، الكويت، الطبعة األوىل 
]١436ه�[.
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١6 - عن�وان األص�ول، أليب حامد املط�رزي. مع رشحنا له, مطب�وع يف دار الضياء، الكويت، 
الطبعة األوىل ]١436ه�[.

١7 - أح�كام اجلنائ�ز، إلبراهيم بن يوس�ف البولوي، تويف س�نه ]١04١ه��[. مطبوع يف دار 
الضياء، الكويت، الطبعة األوىل ]١435ه�[.

ة  ي�ن خمترص )تنوير بصائ�ر املقلدي�ن يف مناقب األئمَّ ة الدِّ ١8 - إت�اف املهتدي�ن بمناق�ب أئمَّ
مة الش�يخ مرعي احلنبل،  للعالمة الش�يخ أمحد الدمنهوري املتوىف سنة  املجتهدين( للعالَّ

]١١0١ه�[. الطبعة األوىل، دار الضياء، الكويت ]١435ه�[.

١9 – تقي�ق ودراس�ة ورشح منظومت�ي الش�هداء  )أ. داعي اهل�دى برشح منظومة الش�هدا، 
ش�يدي. ورشح منظومة الش�هداء، لإلمام عل بن  زاق املغريب الرَّ لإلم�ام أمح�د بن عبد الرَّ

د األجهوري(، الطبعة األوىل، دار الضياء، الكويت ]١434ه�[.  حممَّ

20 - تقيق ودراس�ة رس�التان يف األصول، إلسامعيل بن غنيم اجلوهري املتوىف سنة ]١١65 
ه�[. )أ. رس�الة يف جواز النس�خ. ب. الكلم اجلوامع يف مسألة األصويل جلمع اجلوامع(، 

الطبعة األوىل، دار الضياء، الكويت ]١434ه�[. 

2١ – دراسة وتقيق )سورة الفاتة( من التيسري يف التفسري املسمى ببحر علوم التفسري، لنجم 
الدين عمر بن حممد النسفي ]537ه�[، مل يطبع.

22 – تقيق ودراس�ة ورشح لكتاب: )إمتام الدراية رشح نقاية العلوم(، وهي خالصة خمتارة 
من أربعة عرش علاًم، لإلمام جالل الدين الس�يوطي، املتوىف س�نة ]9١١ه�[، دار الضياء، 
الكويت، طبع يف جملدين، وقد شارك يف تقيق )إمتام الدراية( الدكتور عبد الرقيب صالح 

الشامي، وفضيلة الشيخ مصطفى حممود سليخ

Abdkader199@yahoo.com :اإلمييل

هاتف الكويت: 97202567
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